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A.   Van de voorzitter 
 
Als voorzitter heb je een zeer bevoorrechte positie.  

Ik snap niet waarom niet iedereen voorzitter wil worden. Je mag eerder komen en de beste plek innemen. Staat 
er toevallig al een KNNV’er op die plek, dan heb je het recht hem naar een andere plek te verwijzen. Alleen het 
kampbestuur mag eerder komen. Verder mag je iedereen een plaats geven. Natuurlijk diegenen die je het meeste 
mag, naast je en al die anderen het liefst op een ander veld. Maar ja, wie mag je nou niet. Gelukkig is dit bij mij 
niet zo. Maar wel mag je het eerste komen. 

Op het natuurkampeerterrein Erve de Meester heb je als  eerste een keuze probleem. Wat een geweldig  veld is 
er voor ons kamp gereserveerd. In het midden van dit grote veld wordt het gras niet gemaaid behalve een 
slingerpad om van de ene kant naar de andere kant te komen. 

Iedereen heeft zo een prachtig vrij uitzicht op de ongerepte natuur. Langs de rand allemaal afgeschermde 
plaatsen die toch voor de nodige privacy zorgen.  

Dan het rustieke Twents toiletgebouw met een geweldige slechtweer accommodatie. Hier liggen fietsroutes en 
allerlei leesbladen ter beschikking. Zelfs een ochtendkrant is hier verkrijgbaar.  Dit gebouwtje is alleen al een 
bezoek aan dit terrein waard. En dan hebben we het nog niet over hoe alles hier zeer schoon wordt gehouden, 
zelfs als het weer wat minder is. 

Echte KNNV’ers zijn de beheerders Anna en HermJan die het iedereen geweldig naar het zin maken. Je zou het 
terrein niet afgaan als het ook nog niet op een geweldige plek in Nederland ligt. Om maar te noemen 
Engbertsdijkvenen, Springendal, dal van de Mosbeek etc, te veel om op te noemen. En dit allemaal per fiets 
bereikbaar. Onze bevindingen staan verderop in het verslag te lezen. 

HermJan, Anna, KNNV, admin en onze excursieleidster:  

Bedankt voor deze geweldige ontdekking; wij komen hier zeker weer eens terug!  

 

Ruud Luttmer   
 

 
 
Groot kampvuur op het kampeerterrein 
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C. Kampbestuur: 
 
Voorzitter: Ruud Luttmer 
Excursieregelaar: Maria Lauran 
Admin: Jan Westhuis 
 
Assistent excursieregelaars: HermJan Roep en Anna Simmelink 
 
 
Verblijfplaats: 
 
Het prachtige natuurkampeerterrein van Anna en HermJan   
Erve de Meester 
 
 

 
 
Kampeerterrein 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. EXCURSIEPROGRAMMA  KNNV KAMP BRUINEHAAR    AUGUSTUS 2011 
 
Dag Excursie  1 Excursie  2 Excursie  3 
Zondag 14 
aug. 
Aanvang 9.30 
uur 

1.Engbertsdijksvenen 
noord   (½ dag) 
Kloosterput    
Veenmuseum 
(13.00 – 16.30 uur) 
Fietsen – hele dag 

2. Dalletje Zandkuil  
&  Wandeling  
Bruinehaar 
 
Fietsen - ½ dag  

3. Lage & Lönsberg 
 
 
Auto - ¾ dag 

Maandag 15 
aug. 
Aanvang 9.00 
uur 

4. Stroothuizen  & 
Punthuizen 
o.l.v. Geert 
Auto - ¾ dag 

5.Engbertsdijksvenen 
zuid    (½ dag) 
Bavenbeek   
Veenmuseum  
(9.00 – 15.00 uur) 
Fietsen – hele dag 

6. Geomorfologische 
fietsroute 
o.l.v. HermJan 
Fietsen - ¾ dag       
(Totaal 40 km. )  

Dinsdag 16 
aug. 
Aanvang 9.00 
uur 

7. Springendal  & 
Brunninkhuis  
o.l.v. Gé 
Auto/fiets (20 km.) ¾ 
dag  

8. Mandercirkels 
o.l.v. HermJan 
Auto/fietsen (20 km.)     
¾ dag 

9. Itterbeckerquelle  &  
Voskühle 
Auto/fiets (15 km.)  
¾ dag 
 

Woensdag 
17 aug. 
Aanvang 9.00 
uur 

10. Dal van de 
Mosbeek 
o.l.v. Bram 
Auto ¾ dag 

11. Junnerkoeland  
o.l.v. HermJan 
Auto ½ dag 

12. Itterbeckquelle en 
natuurwandeling bij 
Wilsum 
Auto/fiets (20 km.)  
 ¾ dag 

Donderdag 
18 aug. 
Aanvang 9.00 
uur 

13. Fayersheide   &     
de Doorbraak 
o.l.v. HermJan 
Auto/fiets (25 km.) 
 ¾ dag 

14. Eerder achterbroek
Auto ½ dag 

15. Uelser Holt & 
Spöllberg 
Auto/fietsen (20 km.)    
¾ dag 

Vrijdag 19 
aug. 
Aanvang 9.00 
uur 

16. Uitkijkheuvel 
Oldemeijer  & 
Kampmanskuiltjes 
Auto/fiets (25 km.) 
(fiets mee op auto)   
 ¾ dag 

17. Dal van de 
Mosbeek  
o.l.v. HermJan 
Auto/fiets (20 km.)   ¾ 
dag  

18. Gölenkamp  
zandsteengroeve  
Gildehaus 
Auto/fiets (20 km.)       
½ dag 

  
 
 
 
 



E.     Sfeerverslagen excursies naar de excursiegebieden  
 
1.  Engbertsdijksvenen Noord                                                                                  Loes van der Poel 
 
Door de vele regen in de ochtend zijn de excursieplannen flink gewijzigd. Veel deelnemers besloten het 
museum Natura et Docet in Denekamp te bezoeken. 
Om 13 uur vertrokken we met acht deelnemers – in regenkleding en met gele hesjes – op weg naar de 
parkeerplaats van het Engbertsdijksvenen ten westen van Kloosterhaar. Nadat we de fietsen hadden weggezet 

onder de kapschuur, was het zo goed als droog en bleef het 
droog. We volgden de groene wandelroute  (heidewandeling). 
Deze gevarieerde wandeling van 4,5 km duurde in KNNV tempo 
ongeveer 2,5 uur. Al vrij snel ontdekte Jan een adder, die pal 
langs het pad wat lag op te warmen en onder de belangstelling 
traag weg begon te kruipen. Na wat vennen gepasseerd te zijn 
met veel berken en sporkehout langs de randen kwamen we in 
het deel met Struikheide. Plaatselijk stond wat Ericaheide en op 
diverse plekken prachtige veldjes  Kraaiheide. Bij het 
vogelkijkscherm waren op het water enkele dodaarzen en een 
geoorde fuut aanwezig, terwijl in de lucht groepjes 
oeverzwaluwen de boerenzwaluwen aflosten. Er waren al  
behoorlijk wat paddenstoelen, terwijl ook vlinders op gegeven  

Adder, jongedame van 15 cm                            ogenblik begonnen te vliegen. 
 
Langs het zandpad op het laatste stuk terug naar de fietsen stonden heel veel Breedbladige wespenorchissen van 
allerlei hoogte en stadia van hun bestaan. 
Na de wandeling werd even voor Sibculo de stuwwal langs het fietspad opgelopen om een blik te werpen op de 
spartelplas. Dit leverde valse cantharellen en voor één deelnemer een bruine kiekendief op. In Sibculo zelf werd 
een blik op en in de kloosterput geworpen, waarna we via het Katersjanpad terugreden naar de camping, 

tevreden met het weer, de 
waarnemingen en elkaars 
gezelschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engbertsdijksvenen 



1. Museum Natura Docet en een thematuin in Dedemsvaart.                                       Els Löhr 
    Alternatief i.v.m. regen  
 
Om 10 uur giet het van de hemel en de fietsexcursie naar het veen wordt voorlopig uitgesteld. 

Een aantal mensen wacht een weersverbetering niet af 
en vertrekt naar Denekamp voor een museumbezoek. 
In de hal van Natura Docet vertelt een medewerkster 
ons over de stichter meester Bernink, die in 1911 zijn 
omvangrijke verzameling in een museum onderbracht. 
Schelpen, planten, gesteenten, fossielen en opgezette 
dieren vonden er een plaats(je). Particuliere 
schenkingen stroomden binnen en in 1921 werd het 
huidige, grotere museum gebouwd . 
 
Hoewel de bovenverdieping momenteel is afgesloten 
vanwege een te zwakke vloer is een bezoek aan de 
sfeervolle benedenverdieping met mooie houten 

vitrines de moeite waard. Leuke collectie, vooral de gesteenten en fossielen vind ik boeiend. Ook rariteiten 
zoals een kalf met 2 koppen, een kuiken met 4 poten en andere onbedoelde variaties van Moeder Natuur hebben 
een prominente plaats. Na de koffie op het overdekte terras maken we een wandeling door de bijbehorende 
landschapstuin.  De regen wordt minder en we genieten van planten en zwammen in een bosje, bij het ven, het 
bronbeekje en een stukje tuin: o.a. weidekringzwam, judasoor en scherpe kamrussula. 
De medewerkster tipt ons over een natuurtuin aan de Priorweg in Denekamp. Het is vandaag de laatste dag van 
Hoffelijke Tuinen, een driedaagse open tuinen activiteit. Ze maakt gelijk telefonisch een afspraak met de 
eigenaar. 
De heer Bruns ontvangt ons gastvrij (als KNNV-ers 
hoeven we zelfs geen toegang te betalen) en loodst ons 
door zijn huis naar de achtertuin. Op het terras graaft hij 
in een schaal met zand en toont trots een mierenleeuw. 
Tijdens de rondleiding door de zeer reliëfrijke tuin 
wordt het droog. De ouders van de heer Bruns hebben 
hier ooit geboerd,  zijn vader heeft –gelukkig- niet meer 
meegemaakt hoe zijn akker een onproductief gebiedje 
werd. Achter een trotse en stralende zoon wandelen we 
door een heideveldje, een diepe slenk met een vennetje 
met bijbehorende vochtminnende planten, en beklimmen 
een steil paadje naar de erachter hoog opgeworpen  
‘rots’wand, waar planten van droge en stenige plaatsen 
groeien.       Landschapstuin familie Bruns 
Vorig jaar heeft een paartje ijsvogel een nestpoging gewaagd in deze wand. Maar het graven van de nestgang 
werd na ca 10 weken opgegeven. We hebben een mooi uitzicht op de tuin beneden. Het volgende onderdeel is 
een natuurontwikkelingsproject. De bodem is tot op het kale zand afgeschraapt,  hier moet een stuifzandje met 
een grote ondiepe poel komen. Er is al een poel, maar die is door de (betreurde) aanplant van riet helemaal 
dichtgegroeid.  Op het nieuwe stuk staat volop Parnassia, Stijve ogentroost, Zonnedauw en Klokjesgentiaan. 
Bereidwillig trekken we allemaal wat van de talloze opgeschoten berkjes uit. 



Onder een afdakje liggen boomstammetjes van verschillende doorsnee opgestapeld. Hierin zijn gaten van 
verschillende diameter geboord om metselbijtjes te verleiden hier een nestje te maken.  
We bedankten de tuinier voor zijn rondleiding en onderhoudende uitleg over zijn wel en wee. 
 
 
 
3. Lage  (Duitsland)                                                                                     Leny Huitzing 
 
Excursieleider: Theo Leussink 
Weer: ’s morgens: regen;  
           ’s middags: tussen de buien droog soms zelfs wat zon 
 
Vanaf een uur of zes hoorde ik het zachtjes regenen op mijn tent; tegen de tijd van vertrek – vanwege de zondag 
pas om 09.30 – regent het flink. Desondanks – wie weet ook omdat de excursieregelaars geen 
‘regenprogramma’ hebben bedacht - gaat ons groepje vastberaden op stap d.w.z. we stappen in de auto. Daar 
ontvouwt Theo zijn plan om pas vanmiddag te gaan wandelen. Tot het droog wordt gaan we naar Natura Docet, 
dat bekende door meester Berninck opgerichte, natuurhistorische museum te Denekamp. Op zondag opent het 
pas om 11.00 uur. Geen nood: eerst naar de Molen van Bels waar we worden  verwelkomd  met koffie en 
Tsjechische honingnotentaart.  
Vlak voor de molen van Bels passeren we de boerderij waar de moeder van Theo is geboren. De boerderij staat 
op een verhoging in het terrein aan de voet waarvan kwelwater uittrad. Om die reden werd de moeder van Theo 
‘Marie van de wel’ genoemd.  
Even na 11.00 uur stappen we bij Natura Docet binnen. Omdat we KNNV’ers zijn, wordt ons een speciale 
introductie beloofd. Juist als de inleidster van wal wil steken, stapt excursiegroepje 2 het museum binnen. Die 
kozen dus ook voor een droog alternatief. 
De inleidster vertelt dat Natura Docet dit jaar een eeuw bestaat. Meester Bernink (1878 – 1954) had fondsen 
geworven om een natuurhistorisch museum op te richten. Bij de fondswerving kwam van pas dat hij regelmatig 
in De Levende Natuur over noordoost Twente had gepubliceerd en Heijmans en Thijsse - destijds redacteuren 
van De Levende Natuur – goed kende. Meester Bernincks eigen collectie – veel zwerfstenen en fossielen - is 
hier ondergebracht. ‘Ons Dinkelland’, het boek waarin meester Bernink noordoost Twente beschrijft, is nu zelfs 
digitaal beschikbaar. Eind dit jaar sluit het museum om mei 2013 zijn deuren weer te openen als 
Informatiecentrum voor het nationale landschap Noord-Oost Twente. Natura Docet zal daarvan een onderdeel 
zijn.   
We hebben nog even de tijd om de hier gevonden fossielen en zwerfstenen te bekijken. Ik vind het leuk om  
Nexözandsteen en streepgraniet te zien die ik in juni met een KNNV-reis naar Bornholm in situ heb gezien. Dan 
vertrekken we al naar ons eigenlijke excursiedoel: Lage in Duitsland waar het hopelijk droog is.  
Als we er om13.00 uur arriveren, is het bijna droog. De wandeling begint bij een mooi, 17e eeuws kerkje. Naast 
en boven de deur is zandsteen verwerkt. Zal wel afkomstig zijn uit de groeven van Bentheim.  
We lopen over een mooie weg van veldkeien langs nieuwe woningen in oude stijl. Langs de weg staan mooie,  
oude beuken. Eerst door een coulisselandschap. Dan het bos in. Naast het pad is het vochtig: elzenbroek. We 
zien Groot Springzaad. Dat is voor Theo het signaal om Goudveil te zoeken, helaas zonder resultaat.  
De routebeschrijving schiet te kort en de kaart is niet nauwkeurig genoeg. We lopen vast en keren terug om een 
andere weg in te slaan. Dan vinden we alsnog de houten brug over de (oude?) Dinkel. Daarna raken we de route 
helemaal kwijt maar we wandelen op goed geluk verder. Tot we inzien dat het veel te laat gaat worden de hele 
route – mits we die terugvinden - te lopen. Theo schiet een stilstaande auto aan; het oudere echtpaar wijst ons 



een andere weg terug naar Lage: gewoon over het asfalt. Gelukkig is de weg niet druk. Langs een fietspad 
vinden we nog wat leuke plantjes. Om 15.30 zijn we terug bij de auto. 
 
 
4. Punthuizen en Stroothuizen                                            Frans en Yolanda 
 
 
12 Deelnemers verlieten even na 9.00 uur het kampterrein. Kort te voren hadden we 
kennis gemaakt met onze gids voor de dag, Geert. Geert is werkzaam bij Staatsbosbeheer 
(SBB) en was door HermJan gevraagd een excursie van ons KNNV kamp te begeleiden. 
In colonne reden we naar het natuurgebied Punthuizen.  Een rit van ruim een half uur. 
Ingeklemd tussen landbouwgebieden ligt daar dan Punthuizen. De gids legt uit dat deze 
ligging met name voor de waterhuishouding nogal wat gevolgen heeft. (Grond)water 
stroomt uit het gebied en het is voor de beheerders een hele uitdaging de 

waterhuishouding van het gebied zodanig in te richten 
dat er een goede natuurontwikkeling mogelijk is. 

     Weidehommel op Blauwe knoop 
 
 Als we dan het gebied inlopen blijkt er op een relatief klein oppervlak een grote 
variatie aan vegetatie te vinden, waarbij kleine hoogte verschillen, de droog/nat 
situatie en de kwaliteit en eigenschappen van het regen- en bodemwater bepalend zijn 
voor de vegetatie. Geert leidt ons langs allerlei krenten in de natuurpap, en het aantal 
krenten lijkt maar niet op te raken. Hele velden met Blauwe knoop die weer prachtig 
kleuren bij de Wilde bertram. Tussen de Kleine zonnedauw staat ook de Ronde 
zonnedauw en de vele Klokjesgentianen 
kleurden weer prachtig bij Tormentil. Van 
een moerassprinkhaan werden de dijen 

Ronde zonnedauw                             uitvoerig bekeken.  
                                                                              
Klokjesgentiaan     

Na de koffiepauze bij de werkschuur van 
SBB, rijden we door naar Stroothuizen. Hier 
is vrij recent een stuk landbouwgrond dat 
gebruikt werd om maïs te telen, omgezet 
naar een natuurgebied. Na aankoop is er op 
het gebied nog een aantal malen maïs en 
rogge gezaaid om het gebied te verschralen.                 Moerassprinkhaan 
       
Vervolgens is de teeltlaag afgegraven en zijn (oude) hoogteverschillen in het gebied 
aangebracht. In de loop van de jaren is er een zeer gevarieerd natuurterrein ontstaan. 
Om het gebied open te houden wordt er jaarlijks gemaaid. 
 
              
Op dit terrein komt Oeverkruid voor. Een bijzonder plant uit de weegbreefamilie. Wij 
troffen dit Oeverkruid in veldjes op de oevers van vennetjes aan. Na een tijdje zoeken 
vonden we ook de iele bloem van het Oeverkruid. Oeverkruid is tevens de naamgever 
van de plantengemeenschap die op dit soort plekken voortkomt. Een ander leuke 
waarneming was de Moeraswolfsklauw. Het laatste wat Geert ons nog wilde laten 
zien was de Stijve moerasweegbree. Doordat het zo geregend had de afgelopen dagen 



was de plant in het water verdwenen. Wel zagen we als slot de Vlottende bies en het Pijptorkruid. We 
wilden nog even verder gaan om de Beenbreek te gaan zoeken. Dit plantje dankt zijn naam aan zijn 
standplek. De plant komt namelijk voor op lage natte plekken waar menige koe haar poten brak. Dikke 
regenwolken stapelden zich op boven Stroothuizen zodat we toch maar besloten om zo snel mogelijk 
naar de auto terug te keren en de Beenbreek voor een ander excursie te bewaren. Tijdens de excursie 
hadden we mooi weer met diverse vlinders. Toen we bij de auto’s aankwamen, begon het te regenen.
            
          
           Oeverkruid 
                       
 
 
4. Punthuizen en Stroothuizen                                                        Theo Leussink 
 
 
Van Pijpenstrootje naar pijpenkop 
 
Tijdens natuurexcursies komen telkens vragen terug van deelnemers over de herkomst van plantennamen. 
Waarom heet deze plant Paardenbloem? En waarom Lievevrouwebedstro?  
Als gids ben je vertrouwd met deze vragen en er enigszins op voorbereid. 
 

We lopen (15 augustus 2011), rond het middaguur, in het reservaat 
Punthuizen (zuidoost van Denekamp) met onze gids Geert van 
Staatsbosbeheer. De vragen over plantennamen worden deze dag niet door 
ons gesteld. Geert wijst ons op een pol  Pijpenstrootje: ”Weten jullie….?” 
Nou, dat weten we wel; ooit had je de pijprokende schaapherder of boer; hij 
trok de halmen van Pijpenstrootje door de steel van de pijp; de tabaksteer 
bleef  kleven aan de bloeiwijze van het gras. 
Een aardige naamsverklaring kreeg ik van Ellen: volgens de uitleg, die zij 
eens hoorde, werd Pijpenstrootje gebruikt bij het bakken van de pijpensteel. 
Het stro zat binnenin en verbrandde. Zo ontstond er een klein rookkanaaltje 
na het bakken. 
 
De naam Borstelgras is lastiger!  Onze gids laat een pluk van dit grasje zien. 
We kijken nu naar vele grasstengeltjes die pal naast elkaar aan de basis – 
net als bij een borstel – op dezelfde hoogte zijn ingeplant en overgaan in 
draderige wortels. 
 

Geert met Borstelgras 
 
Halverwege onze rondgang door het reservaat staan we bij een prachtig veldje met Draadrus. Deze kwetsbare 
soort heeft dunne bloeistengels; veel dunner dan het geval is bij de overige russen. Soms hoef je niet te vragen 
naar ‘het waarom’. De naam van dit ‘rusje’ is goed getroffen.  
Op het einde van de wandeling buigt Frans naar de linkerkant van het pad. Zijn hand verdwijnt in een ondiep 
kuiltje. Het volgende moment laat hij een complete pijp aan ons zien. De pijpenkop, met daarin nog de 
verschroeide tabak, stak op de bodem van de kuil boven de grond uit. De pijp wordt aan alle kanten bekeken. 
De naar boven gerichte kant van de kop is in de loop der tijd lichter van kleur geworden door verwering.  



 
De fantasie gaat met een enkeling van ons op de loop. Zou er onder de 
vindplaats in de bodem misschien een gebit of kaakbot aangetroffen 
kunnen worden? Het is voor ons echter geen aanleiding een onderzoek te 
beginnen. Ten slotte maakt de vinder van de pijp een mooi gebaar door 
deze aan te bieden aan onze gids. Volgens ons is hij zichtbaar in zijn 
nopjes met de oude pijp. 
We verlaten het reservaat Punthuizen en keren terug bij de houten 
opslagloods van SBB. 
 
 
 
Gevonden pijp 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. Geomorfologische fietsroute                                                                    Corrie Westhuis-Maatkamp 
 
Om 9 uur precies stond onze hoofd excursieleider op ons te wachten, samen met de boswachter die een andere 
groep zou leiden. 
Het weer was goed, niet te koud en droog, dus vol goede moed gingen wij met negen mensen op weg. 
Het doel was een geomorfologische fietstocht in de omgeving van de camping. Het is een tocht van ongeveer  
40 km met heel interessante wetenswaardigheden die HermJan met veel liefde voor dit onderwerp op ons 
overbracht. 
Verwacht nu niet van mij dat ik een reproductie kan geven van de hele dag, ik vond het erg leuk en interessant 
maar voor de moeilijke begrippen zal ik toch echt eerst een cursus moeten gaan volgen. 
We zagen o.a. in een gegraven kuil een prachtig randje kiezels, verschillende zandlagen waardoor de 
verschillende lagen heel goed te zien waren. Door HermJan wordt deze kuil “een pareltje” genoemd. 
De lunch hebben we gebruikt bij de resten van een klooster, daar waren nog wat stenen van over en een 
grafsteen, ik weet niet of die voor één persoon was of voor de hele gemeenschap. 
Verder waren er hoge en lage stuwwalen, met of zonder dekzand, grondmorenen, dekzandruggen en nog heel 
veel meer. 
Ik heb, op het fietsen door het zand en de plensbui na, heel erg genoten van deze tocht, die erg leuk was door 
het gezelschap en de interessante en leuke manier waarop HermJan zijn enthousiasme over kan brengen. 
 
 
 



 
 
Uitleg door HermJan 
 
 
7. Springendal en Brunninkhuis,                                                                                Els Löhr 
 
o.l.v  Gé Westgeest, vrijwilliger bij SBB. 
 
Bij startpunt de brandtoren laat Gé  een  kaart zien van het stroomgebied van de Springendalbeek, en hij vertelt 
over de oorsprong van  het gebied. Maar vooral zijn 
mooie reliëf plattegrond geeft een duidelijk beeld van 
de heuvelrug, waarvan meerdere beekjes afstromen. 
De route gaat eerst door bos met nogal wat oude en  
aangetaste bomen, veel dood hout dus luilekkerland 
voor saprofitisch levende schimmels. Op een 
omgevallen beuk tellen we zeker 10 soorten 
houtbewoners. O.a. echte- en platte tonderzwam, fop- 
en gewoon elfenbankje, grijze buisjeszwam, gele 
hoorntjes en grote bloedsteelmycena. Opvallend zijn de 
jonge oranjegele ‘tranende’ vruchtlichamen van de 
roodgerande houtzwam. Vaker op naaldhout, zoals de 
naam Fomitopsis pinicola (= pijnboom) aangeeft, maar 
regelmatig te zien op beuk en berk. 
Kleine en grote stinkzwam staan naast het pad, soms 
ongezien, maar ‘ongeroken’ kom je er niet voorbij.   Els demonteert een stinkzwam 



Een kleine demonstratie volgt bij de grote stinkzwam over het uit elkaar halen van de losse onderdelen en weer 
monteren van de zwam. 
Het brongebied van de noordelijke tak van de Springendalbeek is een aantal jaren geleden afgeplagd. Hier op 
De Sprengen laat Gé  trots een groep spontaan gekiemde jeneverbessen zien. In 2006 waren ze tussen de 10 en 
15cm hoog, nu al een halve meter en ze steken ruim boven de markeringsstokjes uit. 
 
We hebben vandaag toestemming om over een privé landgoed met vijvers, heide en een diep ingeslepen beek te 
lopen. Om verdere erosie van de beekbedding tegen te gaan zijn hogerop stuwen geplaatst, zodat het water niet 
ineens in grote hoeveelheden omlaag gutst. Probleem is ook hier de ontwatering door boeren waardoor het 
beekje het karakter krijgt van een afvoergoot. Eén voor één voor balanceren we over een smalle wiebelige plank 
in een diep dalletje. Op de hoger gelegen heide stuiten we op een ree die ons een poosje bekijkt, rustig een paar 

stappen doet en  achter een pol pijpenstrootje 
verdwijnt. We pauzeren op de door onze gids al uren 
geleden beloofde bankjes met zicht op een heel mooie 
waterpartij met (ooit oranje) goudvissen. Natuurlijke 
selectie liet de grijze over. 
Wat verderop liggen zeer bloemrijke, natte velden. 
Om de orchideeën te zien moet je in de voorzomer 
zijn, nu is er gemaaid. Vanaf deze helling zie je de 
Noordelijke en de Zuidelijke tak van de 
Springendalbeek door het veld kronkelen. Waar beide 
beektakken zich verenigen groeit op de oever 
Paarbladig goudveil. Theo stapt opgetogen in de 
bedding om het kleinood te bewonderen. 
 

Gerestaureerde boerderij 
 
De volgende stop is een culturele. Een gerestaureerde vakwerkboerderij, waarbij het oorspronkelijke leem-met-
takkenvlechtwerk is vervangen door baksteen. Van een steenrijke boer dus. Er is veel te zien, Gé vertelt over 
het stiepelteken, het gevelteken en de bosjes stro die om de panlatten in de schuur zijn geknoopt. Dit type 
huizen werd als roerend goed beschouwd, omdat de balken los gehaald konden worden en het huis elders weer 
in elkaar kon worden gezet (uiteraard met nieuwe vlechtwanden). Toch moet de gids even wachten met zijn 
verhaal; voor het huis staan prachtige reuzenzwammen rondom een beuk. Die moeten eerst worden 
gefotografeerd en opgemeten. 
 
Zeer tevreden bedanken we Gé voor de mooie excursie en zijn enthousiaste uitleg. Namens de KNNV bieden 
we  hem dan ook graag het nieuw uitgekomen natuurfotoboek aan. 
Wandelen maakt hongerig en dorstig. We rijden naar Manderveen waar we diverse KNNV-ers achter vers 
geplukte aardbeien met ijs, slagroom of met wafels en slagroom aantreffen. Een goed voorbeeld om na te 
volgen. 
 
 
 
 
 
 



 
      De reuzenzwam                                                             Gé wordt bedankt 
 
 
 
 
 
8. Mandercirkels                                                                                         Bep van Achterbergh 
 
excursieleider HermJan Roep. 
 
Na een fietstocht door een mooi en rustig landschap arriveerden wij na ca 16 km op de parkeerplaats bij de 
molen van Bels waar de 2 dames, die zich per auto verplaatsten, reeds waren. 
HermJan gaf uitleg over deze schepwatermolen, gelegen aan de Mosbeek 

Een snel voorbij vliegende ijsvogel was de eerste 
verrassing voor enkele van de groep. 
Van oorsprong was deze molen als een 
scheppapiermolen in gebruik. Maar nadat de eigenaar 
de molen verkocht had, onder het beding dat deze 
hiervoor niet meer gebruikt mocht worden als 
scheppapiermolen, is het een graanmolen geworden. Dit 
meel mag echter niet in Nederland als consumptie 
product worden verkocht, maar de bakker net over de 
grens weet er een smakelijk koekje van te bakken. Ze 
zijn voor de liefhebbers op de camping verkrijgbaar. 
Ook werd er nog even gediscussieerd over het werktuig 
voor het maken van Cichorei = namaak koffie! en niet 
de Buisman die van gebrande/verbrande suiker is 
gemaakt. 
 

Molen van Bels 
 
De loop van de Mosbeek volgend, wees HermJan ons op de stevige in vieren gekloofde eiken boomstammen als 
afscheiding van het land. Deze worden nu weer geplaatst in plaats van ronde paaltjes. 



Daarvoor hadden we het houtwerk en de metselstructuur 
van de huizen bekeken samen met het hier in de streek 
gebruikte strooien, dus niet rieten kap. Bijzonder is ook 
het vlechtwerk met de tenen stokken als basis voor de 
zijkanten onder het dak van de hooischuur. Op de 
plattegrond werd er gewezen naar de functie van de 
aangegeven retentiebekkens, in gebruik bij veel water 
aanbod, om klei uitspoeling in de beek te voorkomen. 
Ook het plaatsen van mooie houten hekken, soms met 
grote keien als tegengewicht, vielen ons op.  
   
Maar het doel waren de Mandercirkels, die van 1929 tot 
1990 als landbouwgrond dienden. De toenmalige 
eigenaar G. Jamink  bewerkte het land in een spiraallijn, 
zodat er niet steeds gekeerd hoefde te worden. In 1991 is stichting Landschap Overijssel de beheerder, die vele 
sponsoren aan kon trekken om er een landschapskunstwerk van te vormen. Deze waren door Paul de Kort 
geïnspireerd op de bewerking van: ploegen, zaaien en oogsten met de markante ronde vormen in het huidige 
natuurontwikkelingsgebied. Uniek waren ook de ca.50 grote jeneverbesbomen. 
Tijdens de lunch al konden sommigen de jacht op reptielen en vlinders niet laten en keken en luisterden we ook 
naar de aanwezige vogels, terwijl tijdens de hele tocht de flora ook onze aandacht had. 
Ook werd er steeds gekeken naar paddenstoelen vooral langs de grensrand met Duitsland.  
Daarna zochten we bij de Grafheuvels naar het een en ander en we luisterden naar HermJan zijn uitleg. Na het 
passeren van een nagebouwde commiezen grenswachthut, zoals in gebruik in de 2de wereldoorlog voor de 
controle van smokkelaars en hun waar, belandden  we op de Galgenberg met een mooi uitzicht richting de 
Archemerberg. Deze berg is 77 meter hoog en een onderdeel van de Sallandse heuvelrug. Hier kwamen de 
slachtoffers, die zich niet aan de geldende wetten hielden, als voorbeeld te hangen. Zo zakten we weer af naar 
de molen, waar we op het terras de aan het begin van de tocht aan ons zelf beloofde consumptie nuttigden en 
nagenoten van, ook wat het weer betreft,  prettige dag. 
 
 
 
 
 
10. Dal van de Mosbeek                        Jaap Uittien 
 
o.l.v. Bram van het Overijssels Landschap 
 
Met 3 auto’s naar de Molen van Bels gereden waar werd uitgelegd waar de molen allemaal voor was gebruikt. 
Van graan en papier tot Cichorei. Daarna naar de Molen van Frans, een molen voor graan en later papier. 
Prachtige molens met allerlei authentieke bouwelementen. Beide molens draaiden op de Mosbeek. 
Daarna op weg om de bronnen van de Mosbeek te ontdekken. Van Bram kregen we uitgebreide geologische 
uitleg over de stroomgebieden van de Dinkel en de Regge. We hebben echt met open mond staan kijken naar 
veldjes, voorheen gewoon boerenland, nu omgetoverd in paradijsjes met duizenden exemplaren van Beenbreek, 
Ronde en Kleine Zonnedauw, Vetblad, Parnassia, Klokjes gentiaan en Blauwe Knoop om er maar een paar te 
noemen. 
Op sommige plekken konden we het bronwater uit de grond zien opwellen, grandioos. 



Het was al met al een pittige maar fantastische wandeling, onze complimenten voor Bram en zijn Overijssels 
Landschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Veld vol Beenbreek           Parnassia 
 

 
 
Dal van de Mosbeek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Junnerkoeland                                                                               Iet Bakx 
   
 
 
Het weer is heerlijk en om 9 uur vertrekken we met zijn tienen, de gids HermJan  en  de excursieleider Leny, 
meegerekend. Het is wat verder van het kamp, daarom vertrekken we met drie auto’s. 
 
Junnerkoeland is een gebied binnen een (dode) meander van de Vecht. De Vecht is hier gekanaliseerd. Het stuk 
land binnen de meander was altijd moeilijk te bereiken, doordat het met water omringd was. Het is een stuk 
land dat nergens anders bruikbaar voor was dan om er koeien op te laten grazen. 
 
Nu wordt het beheerd door Staats Bosbeheer. Zowel aan de oostkant als aan de westkant van de meander 
bevinden zich gebieden van Staats Bosbeheer. Het geheel wordt begraasd door koeien en paarden. 
 
We hebben onze auto’s op de parkeerplaats aan de oostzijde neergezet. 
 
De wandeling begint in een heidegebied met Jeneverbessen. Het opvallendste tussen de heide zijn de 
zandbergjes van de mierenleeuw. In de zon zoemt de lucht van de honingbijen, die heidehoning komen halen. 
Er zijn allerlei vogels,vlinders en vriendelijke insecten. 
 
Dan komt een vochtig gedeelte: moeras met veel russen. We soppen er doorheen en vinden van alles. Heel 
spectaculair: een moerassprinkhaan vliegt in het web van een spin en wordt vliegensvlug ingesponnen. 
Vervolgens is er nog één het slachtoffer, dit keer een kleintje. Wat een drama, die sprinkhanen zijn nog niet 
dood, maar kunnen niet meer bewegen. 
 
Dan volgen rivierduinen met hun typische plantengroei o.a. prachtige Blauwe knoop. Gelukkig voor mij is er zo 
veel te zien dat hun voortgang zelfs langzamer is dan mijn loopsnelheid. We naderen de meander, een plasje 
met veel bloemen, voor mij opvallend mooie licht lila Koninginnekruid?  Een plek waar enthousiast gevlinderd 
wordt.  
 

Hier gaan we het Junnerkoeland in. Eindelijk zijn we in het 
beloofde gebied. Op de dijk, die langs de rivier loopt, 
gebruiken we onze lunch. Er is even een probleem, omdat niet 
iedereen een lunch heeft meegenomen. Het is immers een halve 
dag excursie. Maar ook dat wordt opgelost en we zitten op de 
dijk uit te kijken op de rivier met daar achter het boerenland. Er 
is nog een stevige discussie tussen HermJan  en Leny over het 
Jacobs kruiskruid. Is het toch iets anders? Heeft het een 
penwortel en heeft het de juiste bolletjes? 
De groep besluit door te gaan en ik besluit in mijn tempo terug 
te lopen. De anderen zijn gekomen tot Polei. Is dit de naam van 
het meertje of wordt op de kaart aangegeven dat hier Polei 
staat? 

Oranje zandoogje op Koninginnekruid           
          



Leny heeft haar eigen hoogtepunt. Ze is niet alleen leider, maar ook lijder: Bij het onderzoek van een 
Muizenoortje heeft ze niet in de gaten waar ze staat. Een koeienvla. Ze glijdt er helemaal in en over. Arme Leny 
is terug in het kamp nog uren bezig met schoonmaken van kleding en schoenen. Dat heb je als je vergeet dat je 
in Junnerkoeland bent. 
 
Het was een schitterende dag, waarin we na elkaar vijf verschillende landschappen hebben gezien. 
 
 
 
11. Junnerkoeland                                                                                   Leny Huitzing 
 
Gids: HermJan Roep in zijn functie van vrijwilliger bij Staatsbosbeheer 
Weer: mooi: droog en zonnig 
 
Inleiding 
Het Junnerkoeland ligt binnen een deels verlandde, oude meander van de Vecht een paar kilometer ten oosten 
van Ommen. Het gebied is in 1993 tot Beschermd Natuurgebied verklaard vanwege zijn grote natuurwaarden. 
Dat begint al met de geomorfologie: dekzanden, kronkelwaarden, kronkelruggen en rivierduinen, liggen er 
vrijwel ongestoord. Ook komt er kalk- en ijzerrijke kwel aan de oppervlakte. Het Junnerkoeland is door de 
boeren van het gehucht Junne wel duizend jaar als wei- en hooiland gebruikt, waardoor bijzondere 
plantengemeenschappen met zeldzame soorten zijn gevestigd.  
Bij de kanalisatie van de Vecht is ook deze meander recht getrokken waardoor het Koeland werd afgesneden 
van het zuidelijk gelegen Junne. Daarmee kwam een einde aan de beweiding van het gebied.  
Momenteel is het gebied van Staatsbosbeheer en wordt het weer beweid: van 1 april tot 1 november grazen er 
zo’n 60 koeien; sinds 2007 bijgestaan door 15 IJslandse hengsten die het hele jaar door grazen. Dankzij het 
selectieve grazen van het vee zijn er hooilandjes en schrale graslanden ontstaan omzoomd door gemengde 
bossen en sleedoorn- plus jeneverbesstruweel. Opgroeiende eiken worden tegen begrazing beschermd door 
stekelige sleedoorns. Ter plaatse van de verlande meander groeit een wilgenbos. Aan de oostkant van het gebied 
ligt een drassig grasland, aan de zuidkant een droog rivierduin. Al deze bijzondere vegetatietypen herbergen 
natuurlijk hun specifieke fauna: er komen veel soorten broedvogels, dagvlinders, libellen, amfibieën en 
reptielen voor. Ook dassen fourageren er.  
 
Verslag 
Gezeten aan de picknicktafel bij de parkeerplaats en onder het genot van koffie, kijken we op de oostzijde van 
het gebied. We zien een vochtig grasland en bloeiende heide omzoomd door gemengd loofbos. 
Nauwelijks op weg, nog op het parkeerterrein, zien we op een kale plek zandbijtjes. Kennelijk gaat het om 
solitaire bijen want op onze ‘aanvallen’ komt er geen wachter kijken. Je hoort de bijen zoemen op de dit jaar erg 

mooi bloeiende heide. (Waar is het heidehaantje?). De 
vogelaars richten de kijkers op roofvogels boven het 
gemengde loofbos  
 
Op weg naar de ingang worden ook al planten, paddenstoelen 
en insecten bekeken. 
We gaan door een toegangshek. Dankzij onze onbezoldigde 
SBB-gids HermJan, genieten we vanaf nu het privilege van 
een voor de gemiddelde natuurliefhebber verboden route die 



ons door bloeiende, jonge heide met verspreide jeneverbesstruiken voert. Jan Westhuis neemt het 
karakteristieke gedrag van een Grauwe vliegenvanger waar en Lies van Veen toont ons een Tweekleurige 
fopzwam. 
                 

Witte mestinktzwam     
Lies vindt vervolgens een Witte mestinktzwam. Deze op 
paardenmest groeiende soort, was een twintig jaar geleden 
vrijwel uitgestorven; dankzij de paarden is de soort in korte tijd 
weer sterk toegenomen. Krist en Lies vinden nog een 
paardenvijgspecialist: de Speldenprikzwam.  
Dan merkt Corrie op dat het al 11.15 uur is terwijl het 
beginpunt van het Junnerkoeland nog niet in zicht is. Zij 
waarschuwt dat het weleens is gebeurd dat een KNNV-groep 
het beginpunt van de excursie helemaal niet bereikte (!). Die 
schande moet ons bespaard blijven en HermJan besluit om 
dwars door een Pitrus grasland af te steken. Maar ja: ook daar 
is weer van alles te zien wat groeit en bloeit en ons altijd weer 
boeit.         
Zo worden we opgehouden door een spin die binnen een paar seconden een in haar web gevlogen 
moerassprinkhaan weet in te kapselen. Haar net is kennelijk heel strategisch geplaatst want ze is nog maar net 
klaar of een tweede moerassprinkhaan is gevangen. Weer zo’n geelgroen met zwart geblokt robotje met rode 
dijen. Ook een Vuurzwammetje, een Bleekgele wasplaat en een Groot Dikkopje houden ons onze aandacht 
gevangen. 
Vervolgens lopen we door een rivierduinlandschap met veel Zandzegge waar druk wordt gefotografeerd: 
Blauwe knoop, Grasklokjes, Steenanjers en Muizenoortjes plus diverse Blauwtjes en Bruine Zandoogjes die 
zich aan de bloemen te goed doen of op de versiertoer zijn. 
Dan bereiken een verlandend plasje bij het zuidoostelijke deel van de oude meander. Aan de oever staat tussen 
Kalmoes en Grote waterweegbree, Knikkend tandzaad prachtig in bloei. 
 
 

 
 
Knikkend tandzaad 
 
Om 12.30 bereiken we over het verlande zuidoostelijke 
uiteinde van de oude meander ons doel: het Junnerkoeland. 
Eerst maar even lunchen aan de oever van de Vecht. Els en 
Henk hebben – hoe onverstandig - geen brood bij zich omdat 
dit een halvedagexcursie zou zijn. Maar hoewel KNNV’ers in 
dat opzicht totaal onbetrouwbaar zijn, zijn we wel sociaal en 
worden Els en Henk van boterhammen voorzien.  
 
Na een half uurtje gaan we dan op eindelijk excursie in het 

Junnerkoeland. Het zuidelijk deel is een licht golvend rivierduingebied met dankzij de begrazing korte 
vegetatie. Het terrein oogt hobbelig door de vele door gele weidemieren gemaakte bulten. Hierop doet met 
name de Grote tijm het goed maar ook Grasklokje, Steenanjer, Duizendblad en Echt walstro floreren er. 



Grote tijm 
 
Wat heet JunnerKoeland: we hebben nog geen koe gezien, 
zelfs geen koeienvlaai! Tot ik op de gedachte kom nog eens 
heel goed naar de omwindsels van die prachtig, lichtgele 
Muizenoortjes te kijken: wat is ook al weer het verschil met 
het Valse muizenoortje? Het duurt niet lang voor ik voel, 
dat ik er feilloos in ben geslaagd de eerste koeienvlaai te 
scoren: ik lig er ongeveer middenin! 
 
Aan de door het vee vast getrapte oever van het plasje 
zuidoost van de westelijke arm van de oude meander, 
vinden wij Polei. Dat zegt wat over de waterhuishouding 
van deze plek, zo lees ik later thuis in Weeda1. Polei groeit 
pas laat in het seizoen. Een droogvallende, kale oever komt 

dan in aanmerking omdat andere plekken al bezet zijn. Bovendien beschermt het ’s winters bovenstaande water 
de knoppen van de Polei – die in Nederland de noordgrens van haar areaal bereikt - tegen de vorst. Net in het 
water groeit Waterpostelein.  
 
Hoewel we ons excursie doel bereikt hebben, is de rondwandeling nog niet af, zelfs de kijkhut hebben we nog 
niet bereikt. Toch besluiten we om 13.30 de terugweg te aanvaarden: per slot van rekening is dit een 
halvedagexcursie. Op de terugweg ziet Lies nog een gouden tor op de bloemen van Viltig kruiskruid. De larve 
van dit dier leeft – net als sommige Blauwtjes  - in een mierennest en wel in het nest van de Rode bosmier.  
 
Advies: voor deze excursie kan beter ¾ tot een hele dag worden uitgetrokken.   

 
 
 
 
 
 
Gouden tor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1  Ecologische flora, deel 3: 178 
 



 
 
12. Itterbeckquelle en natuurwandeling bij Wilsum                                    Loes van der Poel 
 
 
Keurig op tijd – in de gele hesjes gestoken – vertrokken we voor de fietsexcursie richting Wilsum. Omdat we 
niet de autoroute wilden volgen over en langs drukke wegen, namen we bij Langeveen de Grensweg Duitsland 
in. Ruim voor Itterbeck pikten we een Duitse fietsroute op die ons min of meer om Itterbeck leidde. Deze route 
bracht ons vlak bij de Itterquelle, waar we besloten de koffiepauze te houden bij dit idyllische plekje. Deze stop 
leverde onder meer matkop, kuifmees en goudvink op.  
 
 

 
 
 Itterbeckquelle  
 
Vanaf Itterbeck reden we over de hoogtes naar het vertrekpunt bij de Poort van Wilsum. Feitelijk vonden we 
(vooral het eerste stuk) tegenvallen met over bemeste akkers en dicht bos met de gebruikelijke planten. 
Gelukkig waren er naast de diverse paddenstoelen af en toe groepjes vogels, zoals in het bos een gemengde 
groep staart-, kool- en pimpelmezen met boomkruipers en elders wat goudhaantjes, die voor enkele deelnemers 
een gehoortest vormden. Op het laatste stuk gebruikten we op een mooi es – helaas met veel maïs in het uitzicht 
– de lunch. In de struiken en boompjes langs de landweg was een bont gezelschap van ringmussen, huismussen, 
grasmussen, tjiftjaffen, geelgorzen, gekraagde roodstaarten en een enkele grauwe gors druk aan het foerageren. 
Om kwart over een waren we terug bij de fietsen. We besloten in overleg de tweede geplande wandeling – de 
meertjes bij Wilsum – niet te doen. Iedereen is daarop in eigen tempo teruggefietst naar de camping. 



 
 
13. Fayersheide en De Doorbraak                                                       Ineke Muijser   
 
De ochtendexcursie ging naar de Fayersheide. 
De Fayersheide ten zuiden van  Friezenveen is een restant van een veel groter gebied dat ooit heide was. Het 
hele gebied is ontgonnen, behalve het stukje dat we nu kennen als de Fayerheide. Het is een nat heideterrein, dat 
waarschijnlijk moeilijk in cultuur te brengen was in de eerste helft van de vorige eeuw.  Het is nu in beheer bij 
Landschap Overijssel.  Er staan veel zeldzame planten zoals o.a. Vetblad,  Kleine zonnedauw.  Ook vonden we 
een spin met een nest eitjes of waren er al jonge spinnetjes? De spin bleef wel bij het nest.  
De middag pauze was in een gezellig restaurantje waar ik de naam van vergeten ben. We hebben er allemaal 
een heerlijke pannenkoek gegeten! Hierna konden we met een gevulde maag en goede moed verder naar ‘De 
Doorbraak’   

 
Klein geaderd witje 
 
Voor de middagexcursie gingen we via Almelo richting 
Bornebroek om bij het gebied van Doorbraak te komen. Dit 
is een nieuw stuk natuur dat de Dinkel met de Regge moet 
gaan verbinden.  Het is een gegraven kanaal  omdat Almelo 
vrijwel altijd natte voeten heeft. Het is dus de bedoeling dat 
het water, dat richting Almelo stroomt, opgevangen wordt in 
dit kanaal, dat er als een riviertje of beek met mooie 
natuurlijk uitziende oevers uit moet gaan zien, wanneer het 
project afgerond is. Landschap Overijssel is nog bezig met 
de aanleg en voert het beheer uit.  

Beide gebieden zijn zeer de moeite waard om nog een keer te bezoeken als je in Twente bent! Ik denk dat er in 
het voorjaar veel vogels zijn en dat de voorjaarsflora ook wel de moeite waard is om te bekijken vooral in het 
gebied van De Doorbraak. De Fayersheide is denk ik in juli/augustus op zijn mooist. 
 
 
14. Eerder achterbroek                                                                            Iet Bakx 
 
De dag begint met regen en ik denk: ”Dat wordt niks”. Uiteindelijk wordt het toch goed weer en ben ik niet op 
tijd klaar. We zijn met zijn tweeën Anja en ik. Omdat HermJan zegt dat het daar ook leuk fietsen is, zetten we 
de fietsen op het nieuwe rek achter op mijn auto. Een heel leerproces wat veel tijd kost en we zijn om elf uur op 
de parkeerplaats bij het excursieterrein. 
 
De aangegeven wandeling bestaat uit twee lussen en is 4 km. Wij hebben de tweede lus niet gelopen, waardoor 
de afstand tot 3 km is verkort.  
 
Eerder achterbroek is een typisch kampenlandschap.  Een kamp is het stuk bouwland, dat door een enkele boer 
bewerkt wordt. Meestal liggen kampen op iets hogere delen; niet te nat en ook weer niet te droog. De kampen 
zijn in de loop van de eeuwen steeds hoger geworden, doordat de boeren hun land jaar in jaar uit bemest hebben 
met schapenmest doordrenkte heideplaggen. Kenmerkend voor een kamp is de bolronde vorm en de omzoming 
met bomen en struiken. De houtwallen zijn in een ver verleden aangebracht door boeren om hun akker af te 



schermen tegen hun vee. Om de dichte haag te behouden, moet deze regelmatig gesnoeid worden. Met hulp van 
Natuurmonumenten zijn veel houtwallen behouden. 
 
Het kampenlandschap was zestig jaar geleden nog door heel Salland te vinden. Akkers, weiland en heide 
wisselen elkaar af, gescheiden door wallen van struiken en/of bomen. De monumentale hoeven die hier staan, 
zijn nog steeds in gebruik. Ze hebben een klassiek uiterlijk, maar zijn modern wat betreft de bedrijfsvoering. Bij 
de boerderij Nevenzel is bijvoorbeeld door Monumentenzorg in de kosten bijgedragen om de moderne biobox 
stal aan te passen aan de omgeving.  
 
Het beekje Bevert is van een rechte sloot teruggebracht tot de oude meanderende stroom met prachtige bermen 
vol bloemen. Van oudsher zijn de gebieden bij de beek vochtig en wordt als hooiland of als weiden voor het vee 
gebruikt. (”Broek” betekent moeras.) Het iets hoger gelegen land zijn de akkers. En op de grens lopen de 
wegen. In de Eerder achterbroek is het landgebruik nog steeds zo. Men loopt als het ware door het landschap 
van de late Middeleeuwen. 
 
We passeren een schaapskooi, die nog steeds gebruikt wordt om de schapen ’s nachts  op te vangen, nadat ze 
overdag in de heideveldjes gegraasd hebben. 
Vroeger was de schapenmest, die zich ‘s nachts ophoopte in de schaapskooi, onmisbaar om de akkers 
vruchtbaar te maken. 
 
Dan passeren we een prachtig heideveldje. De grond is hier in 1990 volledig afgeplagd. Vervolgens is spontaan 
een dicht tapijt van heide gevormd op de voedselarme bodem. 
 
Dan boerderij De Bocksen. Een tafereel met open land, zomen van bos en struiken, uitgesleten zandwegen en 
boomgroepen. Dit is ook voor dieren aantrekkelijk. 
 

 
Uiteindelijk belanden we bij Meulenhorst.. Hier stond 
eeuwen geleden een molen, die in 1747 is omgewaaid. 
Tegenwoordig is het een biologische melkveehouderij  met 
een winkeltje, waar je koffie, ijs en andere streekproducten 
kunt kopen. Alles is geprijsd en je kunt je geld in een potje 
achterlaten. Een doos met wisselgeld staat er naast en er zijn 
alle mogelijke spelletjes voor kinderen. 
 
Tegenover de boerderij staat sinds begin 2011 de 
ambachtelijke Bierbrouwerij  “De Pauw”. Hier worden 5 
soorten bier gebrouwen, die o.a. in het winkeltje van de                 
boerderij verkocht worden. 

  Graafbij 
 
Wij vervolgen onze wandeling en genieten weer van de grote afwisseling. Op de parkeerplaats onze fietsen 
gepakt en met de knooppunten kaart een tochtje gefietst van ca 10 km  Beginnend met het plaatsje Den Ham om 
de brink te zien en vervolgens een route met volop afwisseling van bos, weiland en veel paarden. Tijdens ons 
fietstochtje begint het te regenen, maar dit kan onze prachtige dag niet meer bederven. 
 



 
 
15. Spöllberg en Uelser Holt               Jan Westhuis 
 
Op de heenweg kozen wij (3 man 2 vrouw) voor de grensweg in Duitsland, geen goede keus, de weg is saai en 
door de bestrating niet prettig om te rijden. 
In Uelsen vonden we mijn favoriete kruidenier met een bakker en konditorei, hier hebben we lekkere 
cappuccino met gebak genuttigd. 
Ons eerste doel, ”zwerven rond de Spöllberg” hadden we ook met de fiets kunnen doen. Een mooi landschap 
maar natuurhistorisch niet zo interessant. 
Nabij de Spöllberg ligt een dikke steen, deze is hier in 1913 geplaatst ter nagedachtenis aan de slag bij Leipzig 
in 1813 ??? 
De tweede route, Uelser Holt was weer niet zo geschikt voor de fiets, er waren flinke hoogteverschillen, waar 
de fiets aan de hand moest worden meegenomen. Deze route hebben we niet afgemaakt. Terug naar Nederland 
via Getelo, de Uelserweg en  Broekdijk. 
    
 
 
F. Oale groond           Overpeinzingen van Theo Leussink 
  
 
Ken je de mop van de man die op vakantie naar Amerika wilde gaan? Nou, hij ging niet! 
Deze flauwe mop dringt zich aan me op na het einde van natuurkamp Bruinehaar.  
In het voorjaar meldde ik me aan voor dit KNNV-kamp. Eindelijk zou ik dan, als geboren  
Twentenaar, de westelijke Twenterand verkennen met het nabije Engbertsdijksvenen en de heide bij 
Bruinehaar. 
 
Om maar meteen duidelijkheid te geven: hij zag dit grote veengebied niet  en de lokale heide is ook aan hem 
voorbijgegaan.  
Wat is er gebeurd? Enige toelichting is hier op zijn plaats. 
 
Iets minder dan een half leven lang was Tubbergen voor mij de 
uitvalsbasis naar het noordoostelijk gebied van Twente waar 
praktisch al mijn familie woonde. Mijn natuurlijke zwerfgebied 
was te belopen en strekte zich uit tot het grensgebied bij 
Mander, Uelsen, het ‘Streu’, Hazelbekke, Springendal, 
Mosbeek en het Vasser grafveld (Lädderke).  
Ook fietste ik met vrienden enkele keren naar Langeveen om in 
enkele ‘koelen’ te zwemmen op hete zomerse dagen. Dat 
waren in de zestiger jaren andere zandafgravingen dan ‘De 
Koele’ die er momenteel ligt. Incidenteel was mijn 
jeugdhorizon ruimer dan het gebied dat ik hier geschetst heb. 
 
Het gepresenteerde excursieprogramma bood dagelijks de 
mogelijkheid met de jeugdplekken van toen - nu onder 
gidsbegeleiding – hernieuwd kennis te maken.      Springendal met Beenbreek 



 
De veldhekken gingen open. We kregen toegang tot de kwetsbare beekdalgebieden en maakten voor het eerst 
kennis  met de reservaten Stroothuizen en Punthuizen. Nou, het weerzien is prettig binnengekomen bij mij. 
 ‘Dat hef mie wa mangs achter’t  veske roert’ is een Twents gezegde dat er mooi uitdrukking aan geeft; weten 
dat je loopt op oale Twentse groond.  
 
Beelden van weleer werden levendig met herinneringen aan de natuur van mijn kinderjaren.  
De jaren waarin door ruilverkaveling, met haar cultuurtechnische ingrepen, het kleine  
coulisselandschap in de omgeving van Tubbergen grondig ging veranderen. Bekende houtwallen verdwenen. In 
‘De Bekzied’ (Binnenveldsweg) bij Vasse werd op één plek de beekloop over tientallen meters vastgelegd in 
een betonnen goot. In ’68 vond ik in ‘De Beekzijde’ (Bekzied) op een drassig veldje in de binnenbocht van de 
beek nog exemplaren van Verspreidbladig goudveil en Groot springzaad. Dat jaar bleek voorlopig ook de 
laatste keer te zijn van het voorkomen van deze vochtminnende planten op deze locatie.  
Als kind voelde ik al de ontzetting door het gemis van vertrouwde kleine hoekjes tussen de akkers en weilanden 
waar ik honderden keren gelopen had; waar op beschutte en stille randjes langs roggevelden soms patrijzen en 
fazanten plotseling voor mijn voeten opvlogen en me de rillingen bezorgden. 
 
Ook het gebied rond Langeveen en Vriezenveen veranderde de vorige eeuw grondig door  
ontvening. Het  product hiervan zag ik als kind in de vijftiger jaren wanneer mijn ouders weer turven hadden 
besteld bij de kolenboer uit Geesteren. In de herfst leverde hij de brandstof tot aan de voordeur: enkele 
grofmazige jutezakken, gevuld met turven. 
Zonder dat toen te weten zag ik al iets van het Engbertsdijksvenen e.o. opgestapeld op de zolder van ons huis. 
  
              

   Dit zal niet het verhaal zijn van gemis en 
melancholie. 
Wat voor mij na de excursies bleef hangen 
was het bespeuren van toegenomen zorg 
voor de oorspronkelijke restanten van het 
Twents beekdallandschap.  
Er zijn door grondaankopen, waaronder 
mestrijke weilanden en maïsakkers, 
grotere samenhangende natuurgebieden 
gekomen. Er is in korte tijd opvallend 
resultaat geboekt met natuurherstel 
waaronder ontsluiting van kwelgebiedjes.  
 
 
en zijn vrucht 
 

 
 
 
 

 
Engbertsdijksvenen met Slangewortel 



       
We zagen Stroothuizen, het bronnengebied van de Mosbeek, en het veld op de stuwwal (bij de brandtoren aan 
de Hooidijk) dat aansluiting kreeg  met het Springendal (voor een compleet overzicht van de bezochte gebieden: 
zie sfeerverslagen). Parnassia, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw, Grote wolfsklauw, Oeverkruid, jonge 
jeneverbesstruikjes en talrijke andere schoonheden waren onze waarnemingen in het veld.   
 
Ten slotte: ooit zag ik ‘iets’ van het Engbertsdijksvenen gloeien in de kolenkachel. 
Dat ‘iets’ van toen zal  binnenkort gevolgd worden met ‘n  bezoek aan dit natuurgebied. 
Na zestig jaren in dit leven gaat dat er  toch echt van komen! 
 
 
 
G. Kringloop van stoffen, de schimmels      Bert Tolsma 
 
Als je op Punthuizen de zandpadvezelkop ziet en op Stroothuizen de zwartwordende wasplaat, terwijl in het 
Springendal de druppelzwam op hout zijn opruimwerkzaamheden doet en in de Engbertsdijkvenen de 
vorkplaatrussula samenleeft met diverse loofbomen en je ook nog de roze (kleine) inktzwam op het 
campingterrein een aantal dagen bij zijn opruimwerk kunt bewonderen dan heb je al een aanzienlijke duik 
genomen in het zwammenrijk; dan heb je al uitgebreid kunnen genieten van wat de natuur te bieden heeft. 
Parasieten, saprofieten, mycorrhiza-paddenstoelen, allerlei soorten schimmels die op onderscheidene 
manieren de bodem bewonen dan wel hogerop in o.a. bomen hun voedsel zoeken en daarmee een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de kringloop der stoffen. De parasiet valt aan, dringt in en verwoest, langzaam maar 
onomkeerbaar; de saprofiet valt in, ruimt op en breekt af, witrot of bruinrot, vergaan doet het; de mycorrhiza 
zoekt voorzichtig met zijn hyfen de kleinste worteltjes van de boom om een verbinding aan te gaan, verzorgt, 
neemt op en geeft af. Samen leveren ze die bijdrage die het mogelijk maakt dat al het organische materiaal dat 
in de natuur opgebouwd wordt onder invloed van zonlicht weer afgebroken wordt tot anorganische stoffen en 
daarmee opnieuw beschikbaar komt voor de opbouw. Alleen de mycorrhiza vormt daarop een uitzondering. 
Natuurlijk, eigenbelang, die samenwerking met de boom, maar toch tot beider voordeel en dat spreekt aan!  
 
Laten we de berk eens wat nader bekijken: De boom met zijn witte bast is een opvallende en ook goed 
herkenbare verschijning. Een gezonde berk heeft gezelschap van o.a. de berkeboleet en de roze berkerussula, 2 

soorten die we die week in Bruinehaar zagen en van 
wie we de symbiose weten. Het lijkt een vredig 
bestaan en mens en dier genieten (en profiteren) van 
zowel de berk als van zijn gasten. Dit gaat een aantal 
jaren goed, maar.... onze berk krijgt het moeilijk, 
wanneer hij wordt geraakt door een 
landbouwmachine, waarbij een gedeelte van de bast 
beschadigd wordt. Dit maakt de boom gevoelig voor 
aantastingen, De sporen van de berkezwam die zich 
overal (in de lucht) bevinden krijgen hier een 
mogelijkheid om te ontkiemen en de gehele stam van 
de boom wordt langzamerhand doorweefd met 
schimmeldraden; er is voedsel genoeg voor deze 
indringer en de berk verzwakt zienderogen. Hij redt 
het nog een aantal jaren, maar kwijnt dan weg. Een 



storm velt hem, zodat hij op de grond valt.  
Andere (sporen van) schimmels bereiken deze voedselbron en beginnen met de vertering van het voedzame 
hout. Overal vandaan komen die sporen op de wegrottende boom en zorgen voor een successie, waarbij de een 
verdwijnt terwijl de andere verschijnt. Vooral die successie is een boeiend gegeven in de afbraak van het 
organische materiaal. Waar de ene soort een gebrek aan voedingsstoffen krijgt op en in de boom, maakt hij het 
geschikt voor de andere soort die ook weer tijdelijk is. Daarna komt de volgende totdat er een laatste stadium 
aanbreekt, waarop dit organische lichaam teruggekeerd is in de kringloop van stoffen. Einde van deze boom, 
maar uiteraard niet van de soort. De berk heeft zich in zijn goede jaren kunnen voortplanten en de jonge 
boompjes staan her en der. De schimmel die afhankelijk was van de ‘gestorven’ berk kan weer verder gaan met 
zijn leven in verbinding met de jonge berkjes en dat doet hij dan ook probleemloos. Een voortgaand proces, 
waarbij de overeenkomst met alle levende wezens opvallend maar ook begrijpelijk is; immers, de wil tot 
voortbestaan is universeel. 
 
 
H. Waarnemingslijsten 
 
Herpetofauna                                                                   samengesteld door Loes van der Poel 
 

Adder 
Engbertsdijkvenen 
Noord 14-aug 15-aug  

18-aug 2♀ 1 
♂ 

Zandhagedis Mander cirkels   16-aug 18-aug 1 ex. 
Levendbarende 
hagedis Mander cirkels   16-aug 18-aug 5 ex. 
Bruine kikker Engbertsdijkvenen 14-aug 15-aug    
Groene kikker spec. Engbertsdijkvenen 14-aug 15-aug    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zandhagedis vrouwtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zoogdieren          Paul en Loes van der Poel 
 
Konijn Camping 

 
Haas Engbertsdijksvenen 

 
Ree Engbertsdijksvenen 

Springendal 
Bok 
Geit 
 

Steenmarter Engbertsdijksvenen Uitwerp-
selen 
 

Eekhoorn camping 17-aug 
 
 
 
        Reegeit in Springendal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlinderlijst (Lepidoptera) 

 

  
Overzicht van de waargenomen dagvlindersoorten en overige insekten. 
Samenstelling door  Yolanda ten Thije 
 
 
  

Dikkopjes Hesperiidae 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 
Groot dikkopje Ochlodes venata 

 
Witjes Pieridae 
Groot koolwitje Pieris brassicae 
Klein koolwitje Pieris rapae 
Klein geaderd witje Pieris napi 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 

 
Vuurvlinders, Kleine pages en Blauwtjes Lycaenidae 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Boomblauwtje Celastrina argiolus 



Heideblauwtje Plebeius argus 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 

 
Weerschijnvlinders, Vossen, Nymphalidae 
Parelmoervlinders en zandoogjes  

Distelvlinder Vanessa cardui 
Atalanta Vanessa atalanta 
Kleine vos  Aglais urticae 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
Landkaartje Araschnia levana 
Koevinkje Aphantopus hyperantus 
Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Bont zandoogje Pararge aegeria 

 
 

Nachtvlinders  

Gammauil Autographa gamma 
Vijfvingerige vedermot Pterophorus pentadactyla 
Muntvlindertje Pyrausta aurata 

 
 

Rupsen  

Wilgenhoutrups Cossus cossus 
Avondrood ,olifantsrups Deilephila elpenor 
Kleine hageheld Lasiocampa trifolii 

 
 

Overige insecten en spinnen  
 
 

Libellen Odonata 
Tengere pantserjuffer Lestes virens 
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum 
Paardenbijter Aeshna mixta 
Bruine glazenmaker Areshna grandis 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 
Grote keizerlibel Anax imperator 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 



Zwarte heidelibel Sympetrum danae 
Sprinkhanen en krekels Orthoptera 
Veldkrekel Gryllus campestris 
Moerassprinkhaan Stethophyma grossum 

 
 

Vliegen en muggen Diptera 
Regendaas Haermatopota pluvialis 
Pendelzweefvlieg Helophilus pendulus 
Blinde bij Eristalis tenax 
Doodskopzweefvlieg Myathropa florea 
Schorpioenvlieg Panorpa communis                          
Hoogveenzweefvlieg       Sericomyia silentis                             

 
 

Mieren,wespen,bijen en hun verwanten Hymenoptera 
Honingbij Apis mellifera 
Weidehommel Pyrobombus pratorum 
Akkerhommel Megabombus pascuorum 

 
 

Kevers Coleoptera 
Bosmestkever Geotrupes stercorosus 

 
 

Spinnen Araneae 
Tijgerspin Argiope bruennichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koraaljuffer                                                                  Tijgerspin 
 

         
         

           
 
Kleine vuurvlinder                                                        Rups Dromedaris wordt verlamd door Grote rupsendoder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Excursiegebieden:  Paddenstoelen, Vogels en Planten 
 
1 Engbertsdijksvenen Noord 
2  Dalletje Zandkuil & Wandeling Bruinehaar 
3 Lage & Lönsberg 
4 Punthuizen &  (4a) Stroothuizen 
5 Engbertsdijksvenen Zuid 
6  Geomorfologische fietsroute 
7 Springendal & Brunninkhuis 
8 Mandercirkels 
9 Itterbeckerquelle & Voskühle  
10 Dal van de Mosbeek 
11 Junnerkoeland 
12 Itterbeckerquelle & natuurwandeling bij Wilsum  
13  Fayersheide & (13a) De Doorbraak 
14  Eerder achterbroek 
15 Uelser Holt & Spöllberg 
16 Oldemeijer & Kampmanskuiltjes 
17 Dal van de Mosbeek 
18 Gölenkamp zandsteengroeve 
19 Engbertsdijksvenen en omgeving 
20 Cirkels van Mander op 20 aug  
21 lijst van Peter, paddenstoelen omgeving Bruinehaar 
E op het kampeerterrein, paddenstoelen door fam.Tolsma  
              en van Veen 
A           op het kampeerterrein , vogels  
B           Huize Almelo, vogels 
C           Engbertsdijksvenen, vogels 
 
 
 
 
 
Paddenstoelenlijst                                                                       samengesteld door Els Löhr 
 
Agaricus arvensis  Anijschampignon   13a, 21 
Agaricus silvicola   Slanke anijschampignon  E, 10 
Agrocybe pediades  Grasleemhoed    13a 
Alnicola escharoides  Bleke elzezompzwam   10 
Alnicola scolecina  Donkere elzezompzwam  10 
Amanita citrina  Gele knolamaniet   10, 16, 17 
Amanita muscaria  Vliegenzwam    E, 7, 9 
Amanita rubescens  Parelamaniet    overal 
Amanita vulva              Roodbruine slanke amaniet  E, overal 
Amanita pantherina     Panteramaniet    17 
Armillaria spec.  Honingzwam    1  
Ascocoryne cylichnium Paarse knoopzwam   13 
Bjerkandera adusta  Grijze buisjeszwam   7, 16, 20 
Boletus edulis   Eekhoorntjesbrood   17 
Boletus parasiticus  Kostgangerboleet   19 



Boletus porosporus  Sombere fluweelboleet  13a 
Boletus radicans  Wortelende boleet   5 
Boletus rubellus  Rode boleet    E, 9 
Bovista nigrescens  Zwartwordende bovist  10 
Bovista plumbea  Loodgrijze bovist   13a 
Calocera cornea  Geel hoorntje    7 
Calocera viscosa  Kleverig koraalzwammetje  7, 16 
Calvatia excipuliformis Ruitjesbovist    11 
Clitocybe gibba  Slanke trechterzwam   10 
Clitocybe spec              Trechterzwam    17 
Clitopilus prunulus  Grote molenaar   4a 
Collybia peronata    Scherpe collybia   4, 16 
Collybia butyracea  Gewone botercolybia   17 
Collybia dryophila  Gewoon eikebladzwammetje  E, 5, 7, 10, 17 
Collybia macculata  Roestvlekkenzwam   7 
Conocybe spec.  Breeksteeltje    13a 
Coprinus comatus  Geschubde inktzwam   E 
Coprinus niveus  Witte mestinktzwam   11, 21 
Cordyceps militaris  Rupsendoder    E 
Cortinarius saniosus  Bleke geelvezelgordijnzwam  E 
Cortinarius spec.  Gordijnzwam    11 
Crepidotus mollis  Week oorzwammetje   16 
Crepidotus spec.  Oorzwammetje   E 
Crepidotus variabilis  Wit oorzwammetje   7, 13 
Cudoniella acicularis  Houtknoopje    16 
Dacrymyces stillatus  Oranje druppelzwam   7, 13 
Daedala quercina  Doolhofzwam    7, 10, 16 
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam   7 
Enteloma chalybaeum     Staalsteeltje    4 
Enteloma serrulatum  Zwartsneesatijnzwam   4 
Enteloma spec.   Satijnzwam    E, 13 
Exidia plana   Zwarte trilzwam   10 
Exidia truncata  Eiketrilzwam    17 
Fomes fomentarius  Echte tonderzwam   7, 16, 20, 21 
Fomitopsis pinicola  Roodgerande houtzwam  7 
Ganoderma lipsiense  Platte tonderzwam   7, 16, 20 
Gymnopilus sapineus  Dennevlamhoed   16 
Hapalopilus rutilans  Kussenvormige houtzwam  10, 13 
Hebeloma spec.  Vaalhoed    13a 
Helvella lacunosa  Zwarte kluifzwam   19 
Helvella macropus  Schotelkluifzwam   16 
Heterobasidion annosum Dennemoorder               16 
Hirneola auricula-judae Echt judasoor    E, 17 
Hygrocybe chlorophana Gele wasplaat    5, 11 
Hygrocybe conica  Zwartwordende wasplaat  4, 4a 
Hygrocybe miniata  Gewoon vuurzwammetje  4, 4a, 10, 17 



Hygrophoropsis aurantiaca Valse cantharel   1, 7 
Hymenochaete  rubiginosa    Roestkleurige borstelzwam  7 
Hypholoma fascicularis Gewone zwavelkop   E, 5, 10, 13, 16, 17,20 
Inocybe curvipes  Zilversteelvezelkop   E 
Inocybe dulcamara  Gewone viltkop   5, 10 
Inocybe geophilla var.geoph. Witte satijnvezelkop   16 
Inocybe lacera   Zandpadvezelkop   E, 4, 7, 10, 13a, 17 
Inocybe napipes  Bruine knolvezelkop   10 
Inocybe spec,   Vezelkop    13, 13a 
Inonotus obliquus  Berkenweerschijnzwam  19 
Laccaria amethistea  Rodekoolzwam   7, 17 
Laccaria bicolor  Tweekleurige fopzwam  11 
Laccaria laccata  Gewone fopzwam   E, 5, 10, 13, 16, 17 
Laccaria proxima  Schubbige fopzwam   1, 17 
Laccaria tortilis  Gekroesde fopzwam   10 
Lactarius camphoratus Kruidige melkzwam   17 
Lactarius helvus  Viltige maggizwam   17 
Lactarius hepaticus   Levermelkzwam   13 
Lactarius mammosus  Donkere kokosmelkzwam  2, 10 
Lactarius pubescens  Donzige melkzwam   2, 13a                          
Lactarius quietus  Kaneelkleurige melkzwam  E, 5, 7, 10, 16, 20, 21 
Lactarius rufus  Rossige melkzwam   7, 16 
Lactarius theiogalus  Rimpelende melkzwam  E, 5, 7, 16, 17 
Laetiporus sulphureus       Zwavelzwam    10 
Leccinum scabrum  Gewone berkeboleet   4, 4a, 5, 7, 10, 17 
Leccinum versipelle  Oranje berkeboleet   10, 17 
Lenzites betulinus     Fopelfenbankje   7, 13 
Lepiota cristrata  Stinkparasolzwam   21 
Leucocoprinus brebissonii Spikkelplooiparasol   E 
Lycoperdon perlatum  Parelstuifzwam   13 
Macrolepiota rachodes Knolparasolzwam   E 
Marasmiellus vaillantii Halmruitertje    E, 17 
Marasmius androsaceus Paardehaartaailing   16 
Marasmius bulliardii  Dwergwieltje    13a 
Marasmius oreades  Weidekringzwam   E, 4a, 13, 17, 21 
Megacollybia platyphylla  Breedplaatstreephoed   7, 17 
Melanoleuca polioleuca Zwartwitte veldridderzwam  17 
Meripilus giganteus  Reuzenzwam (op zomereik)  21 
Meripilus giganteus   Reuzenzwam    7 
Mutinus caninus  Kleine stinkzwam   7, 17 
Mutinus ravenelli  Roze stinkzwam   E 
Mycena aetites  Grijsbruine grasmycena  16 
Mycena galericulata   Helmmycena    E, 10, 11, 16, 17 
Mycena galopus s.l.  Melksteelmycena   E, 7, 16, 17 
Mycena haematopus   Grote bloedsteelmycena  7, 
Mycena polygramma  Streepsteelmycena   10 



Mycena pura   Gewoon elfenschermpje  5 
Mycena vitilis   Papilmycena    E 
Panaeolus campanulatus Gewone vlekplaat   21 
Panaeolus fimiputris  Geringde vlekplaat   11 
Panaeolus foenisecci  Gazonvlekplaat   21 
Panaeolus sphinctrinus Franjevlekplaat   13a 
Paxillus involutus  Gewone krulzoom   E, 7, 17 
Phaeolus schweinitzii  Dennevoetzwam   7, 16 
Phallus impudicus   Grote stinkzwam   E, 1, 7, 10, 17 
Phellinus tuberculosus Boomgaardvuurzwam              11 
Phellodon confluens (ZZ) Wollige stekelzwam   5 
Piptoporus betulinus  Berkezwam    5, 7, 10, 17, 20 
Pleurotus ostreatus  Gewone oesterzwam   16 
Pluteus cervinus  Gewone hertenzwam   17 
Poronia punctata  Grote speldeprikzwam  11 
Psathyrella candolleana Bleke franjehoed   E, 5,7, 10, 21 
Psathyrella corrugis  Sierlijke franjehoed   13a 
Psathyrella marcescibilis Spaanderfranjehoed   16 
Psathyrella spadiceogrisea Vroege franjehoed   E 
Psatyrella coprophila  Paardemestfranjehoed   11 
Psilocybe ericaeoides  Gele moeraszwavelkop  4 
Ptychogaster albus   Boompuist    16 
Pycnoporus cinnabarinus Vermiljoenhoutzwam   16, 20 
Rickenella fibula  Oranjegeel trechtertje   E, 4a, 7, 11, 16, 17 
Rickenella swartzii  Paarsharttrechtertje   16 
Ripartites tricholoma  Gewoon vilthoedje   13a 
Russula  claroflava  Gele berkerussula   5, 10 
Russula aeruginea  Groene berkerussula   21 
Russula amoenolens  Scherpe kamrussula   4a, 16, 21 
Russula atropurpurea  Zwartpurperen russula  21 
Russula betularum  Roze berkerussula   1, 5 
Russula cyan.var.peltereaui      21 
Russula cyanoxantha  Regenboogrussula   overal    
Russula emetica   Braakrussula    5, 16, 21 
Russula exalbicans  Verblekende russula   1 
Russula farinipes  Bleekgele russula   5    
Russula fragilis  Broze russula    1, 5 
Russula gracillima  Sierlijke russula   10 
Russula heterophylla  Vorkplaatrussula   5 
Russula nigricans  Grofplaatrussula   5, 10, 17 
Russula nitida   Kleine berkenrussula   4, 5, 11, 16, 17 
Russula ochroleuca  Geelwitte russula   5, 7, 10, 13,16, 17, 21 
Russula parazurea  Berijpte russula   5, 16 
Russula pectinatoides    Onsmakelijke kamrussula  13a 
Russula undulata  Zwartpurperen russula  5 
Russula velenovskyi  Schotelrussula    13 



Russula versicolor  Bonte berkerussula   E 
Russula virescens     Ruwe russula    17 
Rutstroemia echinophila Kastanjestromakelkje   E 
Scleroderma citrinum   Gele aardappelbovist   E, 1, 4, 5, 11, 17, 20 
Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist  E 
Sparassis crispa  Grote sponszwam   17 
Spongiporus caesius  Blauwe kaaszwam   16 
Stereum gausapatum  Eikenbloedzwam   17 
Stereum hirsutum  Gele korstzwam   16 
Thelephora terrestris  Gewone franjezwam   7, 17 
Trametes hirsuta  Ruig elfenbankje   16, 20 
Trametes versicolor  Gewoon elfenbankje   7, 13, 16, 17 
Tricholoma fulvum  Berkeridderzwam   5 
Tricholomopsis rutilans Koningsmantel   E 
Vascellum pratense  Afgeplatte stuifzwam   4a, 11, 13a, 17 
Xerocomus badius  Kastanjeboleet               5, 7, 11, 13, 16, 17, 20 
Xerocomus communis blozende fluweelboleet(roodst.) E, 10, 13a, 16, 17, 20 
 
 
 
Slijmzwammen of myxomyceten. 
 
Lycogala epidendrum  Bloedweizwam   16 
Tubifera ferruginosa  Rossig buiskussen   11 
Taphrina amentorum  Elzevlag (op katjes)   13 
Fuligo septica   Heksenboter    7 
 
Sepedonium chrysospermum                  17 
ongeslachtelijke vorm van de Goudgele zwameter, op rottende boleten  



 
Vogellijst       samengesteld door Paul van der Poel 
 

Excursiegebieden A 1 3 4 5 6 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C 16 17 18 19 TOTAAL 

Dodaars x x     x                       x       x x 
Fuut   x       x                               x 
Geoorde fuut   x                                       x 
Aalscholver   x     x x           x   x     x         x 
Grote zilverreiger                           x               x 
Blauwe reiger         x             x x x     x   x   x x 
Knobbelzwaan   x                       x               x 
Grauwe gans   x                       x     x       x x 
Nijlgans x                     x                   x 
Krakeend                                         x   
Wintertaling         x                       x         x 
Wilde eend x x     x x           x   x     x   x   x x 
Kuifeend   x       x                     x         x 
Wependief               x                     x     x 
Zwarte wouw         x                                 x 
Rode wouw                   x                       x 
Bruine kiekendief   x     x                       x         x 
Grauwe kiekendief                                     x     x 
Havik             e   x       x                 x 
Sperwer x x         x       x     x         x   x x 
Buizerd x x   x x   e x x x x x x x   x x   x     x 
Torenvalk x   x x         x       x x         x   x x 
Boomvalk x                                   x     x 
Patrijs                                     x   x x 
Fazant         x       x       x x               x 
Waterhoen                 x         x               x 
Meerkoet   x   x               x   x     x         x 
Kraanvogel x                     x         x         x 
Kievit x x     x                 x     x       x x 
Regenwulp x                                         x 
Tureluur                                 x         x 
Groenpootruiter                                 x         x 
Bosruiter                                 x         x 
Oeverloper                           x               x 
Kokmeeuw                           x               x 
Kleine 
mantelmeeuw                         x x         x     x 
Stadsduif   x                                       x 
Holenduif x x     x         x x   x x         x   x x 
Houtduif x x x x x   x x x x x   x x   x x   x   x x 
Turkse tortel x x         x   x x     x x         x   x x 
Bosuil                                           x 
Gierzwaluw x x                                       x 
IJsvogel                 x               x   x   x x 



Groene specht x     x     x x x   x   x x         x   x x 
Zwarte specht             x                             x 
Grote bonte specht x x   x x   x     x x   x x   x x   x   x x 
Kleine bonte specht                                         x x 
Boomleeuwerik                 x                         x 
Oeverzwaluw   x                                     x x 
Boerenzwaluw x x   x x   x x x x x x x x   x x   x   x x 
Huiszwaluw x x   x x   x   x x x   x x     x   x   x x 
Boompieper   x   x     x   x                   x   x x 
Graspieper                       x                   x 
Gele kwikstaart x x     x       x       x x     x   x   x x 
Witte kwikstaart x x   x x   x   x   x   x x         x   x x 
Winterkoning     x   x       x x x   x           x   x x 
Heggenmus x                   x               x   x x 
Roodborst   x     x       x x x   x x     x   x   x x 
Zwarte roodstaart             x   x       x x         x     x 
Gekraagde 
roodstaart                 x       x                 x 
Roodborsttapuit   x   x x       x     x         x       x x 
Merel x x   x x       x x x   x x   x     x   x x 
Zanglijster x                       x x               x 
Grote lijster                                 x   x     x 
Braamsluiper x                                         x 
Grasmus   x             x       x       x   x   x x 
Tuinfluiter x                                         x 
Zwartkop x   x x x           x x x x         x   x x 
Tjiftjaf x x   x x   x x x x x x x x   x x   x   x x 
Fitis       x x           x                   x x 
Goudhaantje         x               x                 x 
Grauwe 
vliegenvanger   x     x       x     x x           x     x 
Bonte vliegenvanger x                                         x 
Staartmees x x     x       x x x   x x     x       x x 
Glanskop   x     x       x x x   x x         x   x x 
Matkop       x x         x x x x               x x 
Kuifmees                 x x x   x           x     x 
Zwarte mees                     x                     x 
Pimpelmees x x     x       x   x x x     x x   x   x x 
Koolmees x x x   x       x x x x x x   x x   x   x x 
Boomklever     x x     x x x x x x x x         x     x 
Taigaboomkruiper                     x                     x 
Boomkruiper       x x     x x x x x x x         x   x x 
Grauwe klauwier                                 x         x 
Vlaamse gaai x x   x         x x x x x x     x   x     x 
Ekster       x         x         x         x     x 
Kauw x           x   x       x x         x   x x 
Roek                         x                 x 
Zwarte kraai x x x x x   x x x x x x x x     x   x   x x 
Spreeuw x x         x     x   x x x     x   x     x 



Huismus       x x   x   x   x   x x         x   x x 
Ringmus   x     x           x   x x         x     x 
Vink x x   x x   x   x x x   x x     x   x   x x 
Groenling  x               x   x   x     x     x   x x 
Putter                     x x   x         x   x x 
Kneu       x     x   x   x   x               x x 
Geelgors   x             x     x x           x   x x 
Grauwe gors                         x                 x 
Kruisbek                                         x x 
Goudvink               x         x                 x 
Appelvink x x       x                               x 
Rietgors                           x     x       x x 
 38 42 7 24 36 5 21 10 40 23 34 23 47 46 0 9 35 0 48 0 47 101 

Excursiegebieden A 1 3 4 5 6 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C 16 17 18 19 TOTAAL 

 
 
 
 

       
 
Groene Specht       Buizerd op de camping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Excursiegebieden:  Paddenstoelen, Vogels en Planten 
 
1 Engbertsdijksvenen Noord 
2  Dalletje Zandkuil & Wandeling Bruinehaar 
3 Lage & Lönsberg 
4 Punthuizen &  (4a) Stroothuizen 
5 Engbertsdijksvenen Zuid 
6  Geomorfologische fietsroute 
7 Springendal & Brunninkhuis 
8 Mandercirkels 
9 Itterbeckerquelle & Voskühle  
10 Dal van de Mosbeek 
11 Junnerkoeland 
12 Itterbeckerquelle & natuurwandeling bij Wilsum  
13  Fayersheide & (13a) De Doorbraak 
14  Eerder achterbroek 
15 Uelser Holt & Spöllberg 
16 Oldemeijer & Kampmanskuiltjes 
17 Dal van de Mosbeek 
18 Gölenkamp zandsteengroeve 
19 Engbertsdijksvenen en omgeving 
20 Cirkels van Mander op 20 aug  
21 lijst van Peter, paddenstoelen omgeving Bruinehaar 
E op het kampeerterrein, paddenstoelen door fam.Tolsma  
              en van Veen 
A           op het kampeerterrein , vogels  
B           Huize Almelo, vogels 
C           Engbertsdijksvenen, vogels 
 
 
 
 
 
 
Plantenlijst                                                                      samengesteld door Ellen Luttmer 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familienaam Excursiegebieden 
        
Cirsium acaule Aarddistel Asteraceae 10 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren Dennstaedtiaceae 3, 5, 10 
Cirsium arvense Akkerdistel Asteraceae 11 
Lapsana communis Akkerkool Asteraceae 3,8,10 
Sonchus arvensis Akkermelkdistel s.l. Asteraceae 10 
Mentha arvensis Akkermunt Lamiaceae 13,16 
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje Boraginaceae 9 
Viola arvensis Akkerviooltje Violaceae 7,17 
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers Rosaceae 2 
Amsinckia menziesii Amsinckia Boraginaceae 6 
Trifolium hybridum Basterdklaver Fabaceae 4, 13 
Veronica beccabunga Beekpunge Scrophulariaceae 17 
Narthecium ossifragum Beenbreek Liliaceae 10, 17 
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop Polygonaceae 11 



Epilobium montanum Bergbasterdwederik Onagraceae 3, 17 
Fagus sylvatica Beuk Fagaceae 4 
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid Asteraceae 6, 16 
Juncus conglomeratus Biezenknoppen Juncaceae 4,11 
Artemisia vulgaris Bijvoet Asteraceae 3,4,8,13 
Solanum dulcamara Bitterzoet Solanaceae 3 
Carex vesicaria Blaaszegge Cyperaceae 4 
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid Lamiaceae 10,11,16 
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes Ericaceae 7,9,10 
Succisa pratensis Blauwe knoop Dipsacaceae 4,9,10,11,13,17 
Carex panicea Blauwe zegge Cyperaceae 4,13 
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem Asteraceae 13 
Papaver dubium Bleke klaproos Papaveraceae 17 
Deschampsia flexuosa Bochtige smele Poaceae 3,4 
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid Asteraceae 2,3,4,8,10,11 
Isolepis setacea Borstelbies Cyperaceae 4 
Nardus stricta Borstelgras Poaceae 4,11 
Stachys sylvatica Bosandoorn Lamiaceae 3,1 
Scirpus sylvaticus Bosbies Cyperaceae 10,11,17 
Senecio sylvaticus Boskruiskruid Asteraceae 10 
Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart Equisetaceae 17 
Cardamine flexuosa Bosveldkers Brassicaceae 3 
Salix caprea Boswilg Salicaceae 13 
Dactylorhiza majalis subsp. majalis Brede orchis Orchidaceae 4,10,13 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren Dryopteridaceae 3,5,7,10 
Epipactis helleborine Brede wespenorchis Orchidaceae 7,1 
Rhynchospora fusca Bruine snavelbies Cyperaceae 4 
Corynephorus canescens Buntgras Poaceae 6,11 
Hypericum canadense Canadees hertshooi Clusiaceae 6 
Conyza canadensis Canadese fijnstraal Asteraceae 11 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem Caryophyllaceae 8,10,17 
Hieracium vulgatum Dicht havikskruid Asteraceae 13 
Chaerophyllum temulum Dolle kervel Apiaceae 3,9,10 
Caltha palustris Dotterbloem Ranunculaceae 11 
Juncus filiformis Draadrus Juncaceae 4 
Viola tricolor Driekleurig viooltje Violaceae 9,17 
Moehringia trinervia Drienerfmuur Caryophyllaceae 3,9 
Blechnum spicant Dubbelloof Blechnaceae 7 
Centaurium Duizendguldenkruid (G) Gentianaceae 13 
Filago minima Dwergviltkruid Asteraceae 6,17 
Radiola linoides Dwergvlas Linaceae 13 
Carex oederi subsp. oederi Dwergzegge Cyperaceae 4,13 
Matricaria recutita Echte kamille Asteraceae 7,8,17 
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem Caryophyllaceae 4,7,11,13 
Valeriana officinalis Echte valeriaan Valerianaceae 3 
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras Cyperaceae 5 
Melica uniflora Eenbloemig parelgras Poaceae 17 
Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem Caryophyllaceae 6,9,17 
Rosa rubiginosa Egelantier Rosaceae 13 
Ranunculus flammula Egelboterbloem Ranunculaceae 4,11 
Polypodium vulgare + Polypodium 
interjectum Eikvaren en Brede eikvaren Polypodiaceae 10 
Alnus Els (G) Betulaceae 4 
Lolium perenne Engels raaigras Poaceae 11 
Festuca filiformis Fijn schapengras Poaceae 4 
Myrica Gagel (G) Myricaceae 4,5,11 



Geum urbanum Geel nagelkruid Rosaceae 3 
Galium verum Geel walstro Rubiaceae 6,11 
Carex oederi subsp. oedocarpa Geelgroene zegge Cyperaceae 13 
Sonchus asper Gekroesde melkdistel Asteraceae 3,10,13 
Iris pseudacorus Gele lis Iridaceae 11 
Nuphar lutea Gele plomp Nymphaeaceae 11 
Holcus lanatus Gestreepte witbol Poaceae 11,17 
Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis Orchidaceae 4,10,17 
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi Clusiaceae 7,13 
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw Apiaceae 4,8 
Rubus fruticosus Gewone braam Rosaceae 4,8,9 
Prunella vulgaris Gewone brunel Lamiaceae 4,8,9,10,11 
Erica tetralix Gewone dophei Ericaceae 4,5,10,11 
Fumaria officinalis Gewone duivenkervel Fumariaceae 16,17 
Lotus corniculatus Gewone en Rechte rolklaver Fabaceae 4 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel Apiaceae 10 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel Lamiaceae 3,8,10 
Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloem Caryophyllaceae 13 
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Asteraceae 4 
Anchusa officinalis Gewone ossentong Boraginaceae 8 
Sisymbrium officinale Gewone raket Brassicaceae 3,1 
Erodium cicutarium subsp. cicutarium Gewone reigersbek s.s. Geraniaceae 8,11 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel Liliaceae 3 
Symphytum officinale Gewone smeerwortel Boraginaceae 3 
Spergula arvensis Gewone spurrie Caryophyllaceae 6,17 
Luzula campestris Gewone veldbies Juncaceae 4,8 
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel Apiaceae 2,4,5,6,11,13,16 
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid Brassicaceae 10,11 
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid Asteraceae 3,4,8 
Achillea millefolium Gewoon duizendblad Asteraceae 3,4,6 
Agrostis capillaris Gewoon struisgras Poaceae 11 
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras Polygonaceae 8,13 
Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid Scrophulariaceae 6 
Galium mollugo Glad walstro Rubiaceae 3 
Arrhenatherum elatius Glanshaver Poaceae 3 
Campanula rotundifolia Grasklokje Campanulaceae 6,9,11 
Stellaria graminea Grasmuur Caryophyllaceae 3,6,8,9,11 
Juncus bufonius Greppelrus Juncaceae 11,16,17 
Hieracium praealtum Grijs havikskruid Asteraceae 17 
Illecebrum verticillatum Grondster Caryophyllaceae 16 
Circaea lutetiana Groot heksenkruid Onagraceae 7 
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Malvaceae 3 
Urtica dioica Grote brandnetel Urticaceae 4,11 
Lythrum salicaria Grote kattenstaart Lythraceae 3,4,11,16 
Typha latifolia Grote lisdodde Typhaceae 9,13,16 
Stellaria holostea Grote muur Caryophyllaceae 3 
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Scrophulariaceae 5,10,17 
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem Onagraceae 8,13 
Thymus pulegioides Grote tijm Lamiaceae 11 
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree Alismataceae 11 
Lysimachia vulgaris Grote wederik Primulaceae 2,3,4,6,10,16 
Plantago major subsp. major Grote weegbree s.s. Plantaginaceae 13 
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw Lycopodiaceae 17 
Calystegia sepium Haagwinde Convolvulaceae 13 
Echinochloa crus-galli Hanenpoot (G) Poaceae 3,17 



Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid Asteraceae 7,10,13 
Trifolium arvense Hazenpootje Fabaceae 3,6,8,11 
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes Asteraceae 7,17 
Equisetum arvense Heermoes Equisetaceae 2,3 
Fallopia dumetorum Heggenduizendknoop Polygonaceae 3,1 
Sedum telephium Hemelsleutel Crassulaceae 6,8,9,16 
Melampyrum pratense Hengel Scrophulariaceae 3,9,10,17 
Glechoma hederacea Hondsdraf Lamiaceae 3 
Viola canina Hondsviooltje Violaceae 13 
Humulus lupulus Hop Cannabaceae 8,13 
Medicago lupulina Hopklaver Fabaceae 6,13 
Ilex aquifolium Hulst Aquifoliaceae 3 
Carex remota IJle zegge Cyperaceae 3 
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. Asteraceae 8,10,11,13,16 
Fallopia japonica Japanse duizendknoop Polygonaceae 8 
Juniperus communis Jeneverbes Cupressaceae 4,7 
Lunaria Judaspenning (G) Brassicaceae 8 
Galinsoga parviflora Kaal knopkruid Asteraceae 10 
Cirsium palustre Kale jonker Asteraceae 7,11,17 
Tussilago farfara Klein hoefblad Asteraceae 2 
Senecio vulgaris Klein kruiskruid Asteraceae 16 
Impatiens parviflora Klein springzaad Balsaminaceae 8 
Crepis capillaris Klein streepzaad Asteraceae 3,6,8,9,10 
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje Fabaceae 3,6,8,9,17 
Trifolium dubium Kleine klaver Fabaceae 10,13 
Aphanes inexpectata Kleine leeuwenklauw Rosaceae 11 
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand Asteraceae 6,13 
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek Geraniaceae 6 
Sanguisorba minor Kleine pimpernel Rosaceae 13 
Rhinanthus minor Kleine ratelaar Scrophulariaceae 4 
Oenothera parviflora Kleine teunisbloem s.l. Onagraceae 8 
Berula erecta Kleine watereppe Apiaceae 7,17 
Drosera intermedia Kleine zonnedauw Droseraceae 4,10,13,16,17 
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan Gentianaceae 4,10,13,16,17 
Rumex conglomeratus Kluwenzuring Polygonaceae 11 
Bidens cernua Knikkend tandzaad Asteraceae 11 
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Ranunculaceae 6 
Centaurea jacea Knoopkruid Asteraceae 4,11,13 
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid Scrophulariaceae 6,7,8,9,17 
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid Asteraceae 3,5,10,11,13 
Verbascum thapsus Koningskaars Scrophulariaceae 17 
Osmunda regalis Koningsvaren Osmundaceae 4,5,7,10,13 
Centaurea cyanus Korenbloem Asteraceae 7,8, 
Empetrum nigrum Kraaihei Empetraceae 2,16 
Anchusa arvensis Kromhals Boraginaceae 8 
Dactylis glomerata Kropaar Poaceae 3,13 
Genista pilosa Kruipbrem Fabaceae 8 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen Lamiaceae 8 
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen Liliaceae 5 
Equisetum palustre Lidrus Equisetaceae 11 
Glyceria maxima Liesgras Poaceae 13 
Galium saxatile Liggend walstro Rubiaceae 9 
Sagina procumbens Liggende vetmuur Caryophyllaceae 13 
Sorbus Lijsterbes (G) Rosaceae 8 
Glyceria fluitans Mannagras Poaceae 7 



Glyceria fluitans + Glyceria notata + G. 
declinata 

Mannagras, Stomp en Getand 
vlotgras Poaceae 6 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs Scrophulariaceae 7,8,11 
Schoenoplectus lacustris Mattenbies Cyperaceae 13 
Peucedanum palustre Melkeppe Apiaceae 5,13 
Oenothera biennis Middelste teunisbloem Onagraceae 10 
Tanacetum parthenium Moederkruid Asteraceae 8 
Stachys palustris Moerasandoorn Lamiaceae 16 
Taxodium distichum Moerascipres Taxodiaceae   
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem Asteraceae 3,11 
Hypericum elodes Moerashertshooi Clusiaceae 4 
Pedicularis palustris Moeraskartelblad Scrophulariaceae 10,13 
Rorippa palustris Moeraskers Brassicaceae 3,17 
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver Fabaceae 3,7,10,11,13,17 
Deschampsia setacea Moerassmele Poaceae 4 
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje Boraginaceae 3,11,13 
Viola palustris Moerasviooltje Violaceae 4,17 
Galium palustre Moeraswalstro Rubiaceae 4,10,11 
Epipactis palustris Moeraswespenorchis Orchidaceae 4 
Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw Lycopodiaceae 4,6,10,17 
Hieracium pilosella Muizenoor Asteraceae 4,6,11 
Malva moschata Muskuskaasjeskruid Malvaceae 6,8,13 
Littorella uniflora Oeverkruid Plantaginaceae 4 
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil Saxifragaceae 7 
Lamium purpureum Paarse dovenetel s.s. Lamiaceae 10 
Parnassia palustris Parnassia Saxifragaceae 4,7,10,17 
Daucus carota Peen Apiaceae 6 
Persicaria maculosa Perzikkruid Polygonaceae 10 
Sagittaria sagittifolia Pijlkruid Alismataceae 16 
Molinia caerulea Pijpenstrootje Poaceae 3,2 
Oenanthe fistulosa Pijptorkruid Apiaceae 4 
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem Fumariaceae 4,5,8,10,11,16 
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille Asteraceae 8,10,17 
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras Poaceae 3 
Phalaris arundinacea Rietgras Poaceae 3,11 
Vicia hirsuta Ringelwikke Fabaceae 17 
Geranium robertianum Robertskruid Geraniaceae 3,1 
Trifolium pratense Rode klaver Fabaceae 3,1 
Cornus sanguinea Rode kornoelje Cornaceae 3 
Spergularia rubra Rode schijnspurrie Caryophyllaceae 11 
Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw Droseraceae 4,6,10,17 
Claytonia sibirica Roze winterpostelein Portulacaceae 8 
Carex hirta Ruige zegge Cyperaceae 11 
Galium uliginosum Ruw walstro Rubiaceae 4 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele Poaceae 3 
Rumex acetosella Schapenzuring Polygonaceae 3,11 
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Asteraceae 6,11 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem Ranunculaceae 11 
Matricaria discoidea Schijfkamille Asteraceae 7 
Veronica scutellata Schildereprijs Scrophulariaceae 11 
Sagina nodosa Sierlijke vetmuur Caryophyllaceae 13 
Hypericum perforatum Sint-Janskruid Clusiaceae 6,10,13,16 
Calla palustris Slangenwortel Araceae 2,5 
Anthoxanthum aristatum Slofhak Poaceae 17 
Dryopteris carthusiana + Dryopteris dilatata Smalle en Brede stekelvaren Dryopteridaceae 8 
Plantago lanceolata Smalle weegbree Plantaginaceae 3,8,11,17 



Cirsium dissectum Spaanse ruiter Asteraceae 4 
Cirsium vulgare Speerdistel Asteraceae 10,13 
Rhamnus frangula Sporkehout Rhamnaceae 2,4,11 
Verbascum densiflorum Stalkaars Scrophulariaceae 2 
Dianthus deltoides Steenanjer Caryophyllaceae 11,13 
Genista anglica Stekelbrem Fabaceae 4,8,10,11,13,17 
Carex echinata Sterzegge Cyperaceae 4 
Hieracium laevigatum Stijf havikskruid Asteraceae 5,13 
Oxalis fontana Stijve klaverzuring Oxalidaceae 3 
Euphrasia stricta Stijve ogentroost Scrophulariaceae 4,7 
Chelidonium majus Stinkende gouwe Papaveraceae 3,6,10 
Poa annua Straatgras Poaceae 11 
Calluna vulgaris Struikhei Ericaceae 2,5,6,10,11,16,17 
Danthonia decumbens Tandjesgras Poaceae 4 
Juncus tenuis Tengere rus Juncaceae 11,13,17 
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs Scrophulariaceae 11,13 
Phleum pratense Timoteegras en Klein timoteegras Poaceae 3,11 
Potentilla erecta Tormentil Rosaceae 4,7,10,11 
Juncus squarrosus Trekrus Juncaceae 4,7,11,17 
Sagina micropetala Uitstaande vetmuur Caryophyllaceae 13 
Anthemis arvensis Valse kamille Asteraceae 8 
Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies Cyperaceae 4 
Trichophorum Veenbies (G) Cyperaceae 17 
Eriophorum angustifolium Veenpluis Cyperaceae 4,16 
Persicaria amphibia Veenwortel Polygonaceae 3 
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad Asteraceae 11 
Luzula Veldbies (G) Juncaceae 17 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus Fabaceae 3 
Juncus acutiflorus Veldrus Juncaceae 7,10,11,17 
Equisetum x moorei Vertakt schaafstro Equisetaceae 8,11 
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand Asteraceae 3,4,5,6 
Pinguicula vulgaris Vetblad Lentibulariaceae 4,6,10,13,17 
Potentilla argentea Viltganzerik Rosaceae 6 
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik Onagraceae 10,17 
Linaria vulgaris Vlasbekje Scrophulariaceae 9,11 
Eleogiton fluitans Vlottende bies Cyperaceae 4 
Vicia cracca Vogelwikke Fabaceae 3,9,11 
Aira praecox Vroege haver Poaceae 4 
Potentilla palustris Wateraardbei Rosaceae 4,13 
Menyanthes trifoliata Waterdrieblad Menyanthaceae 8 
Nymphoides peltata Watergentiaan Menyanthaceae 13 
Senecio aquaticus Waterkruiskruid Asteraceae 11 
Mentha aquatica Watermunt Lamiaceae 4,11,13,16,17 
Persicaria hydropiper Waterpeper Polygonaceae 3,10,17 
Lythrum portula Waterpostelein Lythraceae 11 
Samolus valerandi Waterpunge Primulaceae 13 
Alisma Waterweegbree (G) Alismataceae 16 
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis Orchidaceae 13 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren Woodsiaceae 3,7,10 
Achillea ptarmica Wilde bertram Asteraceae 3,4 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Caprifoliaceae 9 
Origanum vulgare Wilde marjolein Lamiaceae 13 
Chamerion angustifolium Wilgenroosje Onagraceae 2,3,10 
Lamium album Witte dovenetel Lamiaceae 10,3 
Trifolium repens Witte klaver Fabaceae 11,13 



Oxalis acetosella Witte klaverzuring Oxalidaceae 7,8 
Rhynchospora alba Witte snavelbies Cyperaceae 17 
Lycopus europaeus Wolfspoot Lamiaceae 2,3,5,11,13,16 
Betula pubescens Zachte berk Betulaceae 4 
Geranium molle Zachte ooievaarsbek Geraniaceae 8,9,13 
Jasione montana Zandblauwtje Campanulaceae 2,6,8,9 
Carex arenaria Zandzegge Cyperaceae 11 
Stellaria palustris Zeegroene muur Caryophyllaceae 7,16 
Aegopodium podagraria Zevenblad Apiaceae 8 
Trientalis europaea Zevenster Primulaceae 7 
Aira caryophyllea Zilverhaver Poaceae 4 
Potentilla anserina Zilverschoon Rosaceae 4,11 

Myosotis laxa + Myosotis scorpioides 
Zomp- en Moerasvergeet-mij-
nietje Boraginaceae 16 

Juncus articulatus Zomprus Juncaceae 4 
Carex curta Zompzegge Cyperaceae 13 
Fallopia convolvulus Zwaluwtong Polygonaceae 7,8 
Bidens frondosa Zwart tandzaad Asteraceae 3 
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade s.s. Solanaceae 3,6,8,10 
Verbascum nigrum Zwarte toorts Scrophulariaceae 3 
Carex nigra Zwarte zegge Cyperaceae 4 
        
        
        
Korstmos       
Cladonia floerkeana Heidelucifer   8 
        

 
 
 
 
 
 
 


